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 للمعاليق    الحلق نشب الى علوى

 بلحيق   الدين  راعي   لحقهم  فال

 يقفون عنه ما المظهور  أوقف  والى 

 بديون   الدين   وزادوا   عليه   ردوا

 

 بقواس قد ومطير الدوشان وكان الشعراء, فوق عظيم مناخ والدوشان عتيبة بين حدث نهأذلك  فمن

 الذي بةعتي وضيع لهم يخرجوا أن الشعراء أهل من فطلبوا نزولهم, قبل الشعراء مناخ على عتيبة

 له حاجاتها تنتظر وأقط وسمن تمر ومن بر من القرى في البادية تضعه ازواد والوضيع عندهم,

 سلموني هل العصر صالة بهم صلى حين مسجدهم إمام استشاروا ذلك منهم طلبوا فلما فتستخرجه,

 :(1)بقوله فوره من فأجابهم أمنهم لمن غدر فيه يكون ذلك ألن يمنعونهم أو للدوشان الوضيع

 خطارها يامسيبة تاخذه ما              الضيوف مقرية يازاد انا حلفت

 منعوهي أن على معتصمين فقاموا الضيوف, وتتركون بخالء وانتم كرماء عتيبة إن على يشير

 ورئيسهم المالعبة قبيلة ويليهم منهم. فمنعوهم بالدهم, وحصر الحرب الى ذلك أدى ولو منهم

 بريه قبائل واكبر الفغم, هايف وأخوه الفغم جفران ورئيسهم علوى من والموهة شبالن, بن غنيم

 وأنه هذال ذكر  فات وقد وإخوانه نايف أوالده بعده ومن مصيص, بن هذال ورئيسهم الصعران,

 لبرزانا بريه قبيلة ومن وعربانه, هو عليه أغارها غارة في الرشيد, العبدهللا طالل بن بندر قتله

 لمطير حلفاء وأنهم السهول, البرازات من منتزعين انهم ويقال شويربات, أبو ماجد ورئيسهم

 سبيع من منتزعين اننا ويقولون هابس, ولده وبعده عشوان, بن رفاعي ورئيسهم العبيات, ومنهم

 قبائل بين متواصلة الغارات كانت أيام فيهم نطمع ما واننا واحد, وإياهم وسمنا وأن رنية, أهل

 لقريفة,ا طامي ورئيسهم البدنا ومنهم مهيلب وابن جربوع ابن ورئيسهم الدياحين قبيلة ومنهم نجد,

 الشاعر ومنهم الفراوية يليهم ثم الرخمان, ويليهم السور, محارب ورئيسهم البراعصة ومنهم

 أخيه على ويؤثره الفيصل سعود بحب معروف الشاعر هذا وكان الفراوي, فجحان المشهور

 اليه لفأرس الفيصل, عبدهللا اإلمام غضب عليه اوجبت قد المحبة هذه وكانت الفيصل, عبدهللا

 الخادمان فأتاه الخيل, جياد في عريق اصل من وهم أفراس أربعة فجحان عند وكان خادمين,

 فراسهأ يسلمهم أن منه ويطلبون له ومناصرته لسعود محبته بسبب عليه اإلمام بغضب وبلغاه

 وراه, اوان سعود, مكان ويقصد يشد وإال الخيل لكم يسلم أن : إما يقول اإلمام أن ويبلغونه األربعة

 يكون وهكذا الظفير, مع وينزل سويط, ابن على ويزبن يجلي وأن نجد من اإلنتقال فاختار

 بن نامي فاسمه الثاني وأما هتيم, من وأصله براك, منهما واحد فاسم الخادمين, وأما اإلحراج,

  القضية هذه في متمثال فقال القويعية, أهل من مولد عبد وهو حجي,

 عزينا حنا بنجد  نحب  من  عن

 قزينا  عنها  بسعود  قزت   دار

 جينا دار يا سعود جاك كان  ان

 عطينا قد العطا مقصدنا  ان  لو

 بلينا فيصل ابن يا بفاضي مهي

 مقعاد  وبراك  حجي  ابن  عند  ما 

 ازواد  ابغي وال زاد  لها  ابغى  ما

 (2)غاد بعد رحنا سعود عنك راح وان

 باالوداد  نحايا  لها الصدور   مير

 باالجواد   عيفونا  المسجد    يالع

 

 همأن أي المساجد, أبواب من ملتقطين المذكورين الخادمين أن الى يشير المساجد" "عيال وقوله

 بعض في قرأت فقد العضل, طريق من يأتي ما أكثر السفاح يكون وربما نكاح, غير سفاح أوالد

 يقالطر قارعة على وملقى ومعصب مكحال مولودا وجد الرشيد هارون خالفة أيام في أنه التواريخ

                                                           
 من المخطوطة309نهاية ص  (1)
 من المخطوطة310نهاية ص  (2)
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 ايةالم هذه أخذ من بالخير هللا جزى عليها ومكتوب دينار مئة فيها صرة رأسه وعند الشارع, في

 األكفاء.  األجواز يطلبهن بعدما بناته يعضل من جزاء وهذا الغالم, هذا وكفل دينار

 ومنهم العفسة, ومنهم مهيلب, ابن ورئيسهم, الوساما فمنهم, مطير افخاذ تتمة الى ولنرجع

 عبدالعزيز غزو في وقعوا الذين هم العوارض وهؤالء, العارضي ضيدان ورئيسهم العوارض,

 بغزوه يدرش بن عبدالعزيز قابلهم أن فصدف رشيد, ابن قبيلة شمر, على غزاة وكانوا رشيد, بن

 ثالثة قبل أنهم رشيد, ابن من هربوا حين سالمتهم أسباب من فكان طريقهم, اثناء في وبجبروته

 افلةالق على فأغاروا السالح, يحملون ما وأغلب الكويت, من خارجة سدير ألهل قافلة صدفوا أيام

 فأرسل الشمس, طلوع بعد رشيد بن عبدالعزيز رآهم فلما مسلحين, كلهم واستعدوا وأخذوها,

 تناوبوني فكانوا الهزيمة في جدوا رشيد ابن خيل رأوا لما فكانوا انهزموا, رأوه وحينما خيله, عليهم

 خلف يمشون ورجاالمنهم الجيش, على يركبون رجاال منهم يجعلون إنهم حيث بالرمي الخيل

 اذا مدأبه وهذا الشمس غروب قرب كان فلما مثلهم, ونزل ركبوا تعبوا فاذا الخيل, يرمون الجيش

 قتلوها,و فرسه فأصبوا الرصاص عليه فاطلقوا بنفسه, معهم وهو لحقتهم, قد عبدالعزيز بخيل

 انهزمواف وركابهم نفوسهم سلمت وبذا الشفق, وانخاط الشمس غربت بعدما نجوا فرسه قتل وبعد

  فقال الوقعة لهذه مفصال شاعرهم تمثل الصبح اصبح فلما كله, بليلهم

               

 مشذوبة راس الرقيبة  عدى  يوم

 به بليتوا ما  عساكم شوف شفت

 مركوبة  بالتومان  الخيل   لحقة

 عيسوبة والجيش جيشنا يبي جا

 (1)زرفالي الجيش وطانا هجوا قال 

 يهتالي القلب ومنها ريبة شوف

 الحبالي  مرخين  يمنا   وانتحوا

 االفعالي  ماضين  دونها  وانثنوا

 مندوبه  بامر  نعود  انا  يحسب

 نوبه  عودوا  عنا  قلت  ما   كل

 مسلوبة   كل من الفشق ثار يوم

 مجلوبة  الموت  بسوق  باعمار

 زاروبة  كل  ركبهن  ما   جيشنا

 جوبه  ما  وانحل  ساعة  الظفر

 التوبة ياقابل الضحى شريق من

 الشوبة ولحقت األمير لحق يوم

 مصيوبة بالحزم  سابقه  وعثرت

 منجوبة    كل   تحتنا    وانهزمنا

 ارسالي   خيله  علينا يرسل  يوم 

 خيالي    تسعين   سربة   اطلبت

 وّشالي   الدم   معها الخيل اقفت

 تالي   لنا  الدنيا  على حسبنا  ما

 والخالي   العم  عيال  من  فوقها

 ورجالي  حزات  لها   والمعاسر

 وقتالي   بهوش  العتيم   زل  لين

 جالي  وال  مزبن   ال   قرايا   ال

 بحبالي  وعوضناه معيف  واقفى

 قذالياال  الليل   سواد  غطى لين

 

 . مضى عما بقي بما ونكتفي مطير قبائل من فصلناه ما على نقتصرو

 لذينا هالل بني بقايا هم حرب أن ذكروا قد المؤرخين إن فنقول حرب قبائل توضيح في فصل

 ة,كثير أقسام الى ينقسمون وهم الهجرة, من الخامس القرن منتصف في الغرب الى معظمهم رحل

 نم ثبيت ذوي من فخذ وهم الذويبات من منتزعين والذوبة الذوبة, ورؤسائهم عمرو بني فمنهم

 ماك الذيبة من منتزعين وليسوا الذويبي, حجرف الرؤساء هؤالء سلف ومن ربيعان, ابن جماعة

 يهمغاز بعض في عثر إنه عنه فيروى المشهورة, القصة صاحب هو هذا وحجرف العوام, به تفوه

                                                           
 من المخطوطة311نهاية ص  (1)
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 فهرس األماكن

 ,140 ابرق عشيرة

 ,60,208 ابرقية

 ,48,156 ابها

 ,173 أبو زيدان)من عيون البحرين(

 ,110 أبو غار 

 7,8 إسطنبول )استنبول (

 ,234 اجا وسلمى

 ,258 ارهاط 

 ,135 اسيا

 ,31,37,38,70,83,244,205 اشيقر

 49,70,96,152 االثلة

 ,223 االجام

 ,3,39,42,50,51,61,62,64,104,109,110,111,116,118,119 االحساء

 ,124,125,126,169,173,277 االحساء 

 ,177 االخيضر

 ,126,164,167,168 االرطاوية

 ,195,196,197 االسياح

 ,108 االشعلي

 ,42,114,145 االفالج

 ,15,132 االندلس

 ,234 األربع 

 ,194 األردن

 ,70,178 ام العصافير

 ,31 ام رواق 

 ,229 امية هكران

 ,33,155 انصاب

 39,61,62,126,135,142,143,172,173,174,175 البحرين

 ,169,198 البدايع

 ,176 البديع

 ,143 البديعة

 32,86 البرة

 ,142 البرود
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 ,255 البريت

 ,94 البصر

 42,43,64,182,251 البصرة

 32,94,95,96,256,259 البكيرية

 ,242,249 البلقاء

 ,257 البويطن

 ,146 البيضة

 ,195 التنية

 59,81 التويم

 ,27,32,33,36,37,44,61,62,68,69,74,76,102,115 الجبل

 ,110,164 الجبيل

 ,104 الجثوم

 ,120 الجرد

 ,113 الجرعى

 ,253 الجريدة

 ,135 الجزائر

 ,63 الجزعة

 ,3,218 الجزيرة العربية

 ,62 الجفر 

 ,249 الجفن )وادي( 

 ,115 الجميما

 ,257,258,259 الجناح 

 ,95 الجندلية )قصر(

 40,43,44,85,145,146 الجهراء

 ,91 الجهيمية

 ,127 الجودرية

 ,16,17,106,153,154,155,164,167,175,195,242,252 الجوف

 37,48,38  الجوي

 ,94 الجينيات )قصور(

 ,249 الحاير

 ,164,252 الحايط

 8,84,108,113,119,130,132,136,137 الحجاز

 ,141,142,159,162,166 الحجاز

 ,167,180,193,194,218,229,230 الحجاز

 ,9 الحجناوي 

 ,48,170 الحديدة

 ,140,258 الحرة
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 ,77 الحرملية

 5,10,80,91,92,94,110,113 الحريق

 30,50,64,65 الحسا )االحساء(

 ,81 الحسي

 ,185 الحفرية

 43,78 الحفنة

 ,124 الحفيرة 

 ,252 الحليفة

 26,70,249 الحمادة

 ,36 الحميدية )القصيم(

 ,131,161 الحميدية )مكة(

 ,178 الحنابج

الحناكية   78, 

 5,80,94,164,165,213,142 الحوطة )حوطة بني تميم(

 ,164,252 الحويط  

 ,261 الخب 

 9,10,94,95 الخبرا

 ,120,177 الخرايق

 ,40,43,63,67,70,73,76,81,91,94,110,154,164,194 الخرج

 ,64,111,113,118,119,120 الخرمة

 ,121,122,123,125,133,134,138 الخرمة

 ,139,142,143,145,168,225 الخرمة

 ,226,227,229,242,243 الخرمة

 ,15 الخرول 

 ,67 الخريزة

 ,118 الخسف

 ,171,173 الخليج الفارسي

 ,79,101 الخوابي

 ,42,186 الخيس

 ,8,254 الخيف

 ,193 الدار الحمراء

 ,40 الدجاني 

 ,16 الدعيكة 

 ,191 الدغيثرية

 16,34,123,213 الدفينة

 ,76,81 الدلم

 ,37,39,44,108,126,234 الدهناء
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 ,44,65,89,116,152,191 الدوادمي

 84,89,164 الدويحرة

 ,36,44,165 الربيعية

 ,77,173 الرحى 

 ,152 الردامي

 ,8,9,10,11,14,25,45,57,94,95,96,110,127,168,179,253 الرس

 ,37 الرشاوية 

 ,98,104,211 الرضم

 ,117 الرفايع

 ,193 الركبان 

 ,70 الروضة) وتسمى ام العصافير (

 56,67 الروغاني

 ,230 الرويلية 

 8,12,13,31,36,37,39,40,43,44,45 الرياض

 50,51,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 الرياض

 71,73,74,75,76,7779,80,83,86,90,91,94 الرياض

 96,98,110,111,114,116,117,118,133 الرياض

 ,148,149,160,165,166,167,168,169 الرياض

 ,175,178,190,203,218,227,238 الرياض

 ,248,262 الرياض

 ,172 الزبارة

 ,24,37,42 الزبير

 ,33 الزرقاء )من نواحي بريدة(

32,44,62,69,70,84,86,89,94,104,195,196,233,246,249,250,258 الزلفي
, 

 ,33,102 السبعان 

 ,167,168 السبلة

 ,78,113,142 السر

 ,51,114 السليل

 ,13,102 السليمي 

 ,214,261 السوارقية 

 ,69,131 السودان

 ,140,159,160 السيل

 ,235,246,257 الشام

 ,76,104,136,209,218,222,227 الشام

 ,168 الشبيكية

 ,138 الشظو

 ,217 الشعب
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 ,142,143,177,214,215 الشعراء

 29,30,37,115,117,125 الشعراء

 ,108 الشعيبة

 ,186 الشق

 44,96 الشقيقة

 ,94 الشماس )مرقب(

 ,246 الشماسية

 ,160 الشميسي

 ,96,179 الشنانة

 31,61 الشوكي

 ,171 الشويخ

 ,28 الشيحية

 ,40,63,85 الصبيحية

 ,169 الصرار

 31,33,40,79,91,155 الصريف

 ,116 الصفوية

 60,81,205 الصمان

 ,259,260 الضبط 

 ,28 الضلفة

 ,230 الضويحي

 ,22,35,50,64,79,105,119,120,121,122,126 الطايف

 ,130,131,132,139,145,146,156 الطايف

 ,157,158,159,160,163,164,165,166 الطايف

 ,169,177,182,183,184,185,188 الطايف

 ,210,222,254 الطايف

 ,62 الطرف 

 ,103,110,248 الطرفية

 ,60,164,180 العارض

 ,23,28,64,91,149,169,198,227,236,244,246,250 العراق

 ,252,255,256,258,259 العراق

 ,90,213,227 العرض

 ,207 العرفجية 

 ,43 العرمة

 ,104 العسيبيات 

 ,177 العصمة )وادي (

 ,135,136,249 العقبة

 ,61 العقير
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 ,259 العقيلية

 ,164,246 العال

 ,253 العلم )جبل(

 ,163 العوالي

 ,36,258 العوشزية

 ,132,134,138,249 العيص

 29,63,70,76,94,196,249 الغاط

 ,219 الغاير

 ,234 الغرفانية

 ,143 الغريف

 36,37 الغزيلية

 ,134,142,160,193 الغطغط

 ,205 الفرع

 ,34,166,168 الفوارة

 ,87,113 الفيضة

 ,74 القراين

 ,177 القرشية

 ,28,75 القرعا

 ,134 القرين 

 ,131 القشلة

 ,3,149,224 القصب

 8,10,14,18,19,26 القصيم

 28,29,31,32,35,36 القصيم

 40,44,46,47,48,50 القصيم

 69,75,76,84,89,91 القصيم

 ,93,94,95,96,104,111 القصيم

 ,129,144,152,158,164,166 القصيم

 ,167,168,187,202,207 القصيم

 ,209,213,259 القصيم

 12,13,39,44,62,64,164,173,223 القطيف

 ,36 القنفذة

 ,64,110,177,213,215 القويعية

 ,173 الكرش

 70,89,96,97,98 الكهفة

 64,65,118,119 الكوت

 ,31,33,40,41,42 الكويت

 44,48,54,55,60,63 الكويت
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 76,80,81,82,84,85 الكويت

 ,99,109,110,115,138 الكويت

 ,145,146,159,165,170 الكويت

 ,171,185,216,217 الكويت

 ,233,246,252 الكويت

 ,54 اللصافة

 ,177 المبعوث

 ,112,259,68,69,70,76,84 المجمعة

 ,125 المحدث

 ,177 المحدثة

 ,211 المحالني

 ,36,40,43,62,164,224 المحمل

 ,127 المدعى

 8,10,13,34,35,45,63 المدينة )المنورة(

 70,78,103,105,107 المدينة)المنورة(

 ,119,127,130,131,132 المدينة)المنورة(

 ,164,165,166,172,188 المدينة)المنورة(

 ,202,207,209,214,217 المدينة)المنورة(

 ,218,222,232,237 المدينة)المنورة(

 ,249,252,261 المدينة)المنورة(

 75,94,95,143,260  المذنب

 ,37 المراشد 

 ,95,178,212 المربع

 ,194 المردمة

 ,187 المستجدة

 ,99 المستوي

 ,162 المسفلة

 ,119,160 المضيق

 ,51 المعتلي

 ,162 المعالة

 ,91 الملقا ) من ضواحي عنيزة( 

 ,258 المليحة

 28,29,33,37,40,48,63,75,152 المليدا

 ,176 المنامة

 ,44 المنسف

 ,261 المهد

 ,94 الموصل
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 ,98 النبقية

 25,32,253 النبهانية

 ,214 النجيل

 ,253 النقرة 

 ,168 النهروان

 18,25,30,97,98,178 النير

 ,214 الهبوة

 ,157 الهدى

 62,64,65 الهفوف

 ,37,38,259 الهاللية

 ,41,135,174,257 الهند

 ,62 الوجاج ) نهر (

 3,5,36,40,43,45,59 الوشم

 65,70,71,76,94,149 الوشم

 ,164,224,261 الوشم

 ,122 الوطاة 

 40,44 الوفرة

 ,74 اليتيمة ) وقعة(

 ,222 اليمامة

 34,36,136,159,170,218 اليمن

 ,70,178 ام العصافير

 ,31 ام رواق 

 ,229 امية هكران

 ,33,155 انصاب

 ,135 أوروبا
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 فهرس األعالم

لى مع لفت النظر ا ,ن تشابه األسماءعوما بين االقواس زيادة مني رفعا لاللتباس الذي قد ينجم 

ن بعض األسماء تتكرر بصيغ مختلفة مثل "الملك عبدالعزيز"  قد يرد نحو ابن سعود او  أ

عبدالعزيز بن عبدالرحمن او ال سعود واالمر نفسه ينطبق على كثير من االعالم التي ترد مرة 

 باالسم الثالثي ومرة بالكنية فقط ومرة باالسم األول مقترن باسم العائلة وهكذا 

 

 

 

 ,135 ل عليه السالمابراهيم الخلي

 ,37,117,135 ابانمي

 ,117,118 ابراهيم العجاجي

 ,191 ابراهيم بن عيفان

 ,68 ابراهيم بن مدلج ال بو عليان

 ,244 ابن اإلطنابة األوسي

 ,139,228,231 ابن الحارث

 ,172 ابن الوردي

 ,167,168,194 ابن بجاد

 ,211,252 ابن براك

 ,235 ابن برغش

 ,8,102 ابن بشر

 ,7 ابن بطرس المسيحي

 ,37,185,186,191 ابن جامع

 ,215 ابن جربوع

 ,177,228 ابن جرشان

 ,194 ابن جعالن

 ,227 ابن جفران

 ,246 ابن حاتم

 ,62 ابن حبيل

 ,194 ابن حبيليص

 ,185,186 ابن حجنة

 ,249 ابن حالف

 ,217 ابن حماد

 ,252 ابن حمود

 ,26,185 ابن حميد

 ,184,228 خشيبانابن 

 ,214 ابن درويش

 ,98 ابن دويش

 37,62,63,212,213,216,232,233 ابن ربيعان

 ,217 ابن ربيق

 ,16 ابن رشيد  

 ,252 ابن رفادان

 ,104 ابن زريبة )من روق(

 49,58,191,214 ابن سبيل )عبدهللا (
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 ,185 ابن سحمان 

 ,40 ابن سريق

 38,54,141 ابن سليم 

 ,58,215,249 ابن سويط

 ,16,17,153,155,246 ابن شعالن

 ,252 ابن شميالن

 ,31,81,85,110,115,145,155 ابن صباح

 ,10 ابن صغير

 ,217 ابن صميعر

 ,228 ابن صويان

 ,98 ابن ضمنة 

 ,19 ابن طوالة

 ,222 ابن عبود

 ,155 ابن عجل

 ,217 ابن عسم

 ,54 ابن عشوان

 ,115,196 ابن فهيد

 ,98,214 قرناسابن 

 ,185 ابن كامل

 ,54,169 ابن المي

 ,24 ابن لعبون

 ,228 ابن متروك

 ,37,246 ابن مجالد

 ,152,186,194 ابن محيا 

 ,214,232 ابن مزنان الشطيطي

 ,68 ابن مسفر القحطاني

 ,185 ابن مسيفر

 ,164,167 ابن مشهور

 ,77,186 ابن مصيص

 ,258 حسن (ابن معمر )فوزان بن حيدان بن 

 ,113 ابن مقرن

 ,229 ابن مهرس

 ,37,215,216,234 ابن مهيلب

 ,142 ابن ناهض

 ,192 ابن نجم

 ,37 ابن نحيت 

 ,119,262 ابن نفيسة

 ,16,213,214,223 ابن هادي

 ,217 ابن هديب

 ,213,246 ابن هذال

 ,230 ابن هريس

 ,113152184189192 ابن هندي

 ,193 ابن هندي

 ,75 ابناء منصور الغانم 

 ,98 ابو قرنين

 ,71 احمد بن ابرهيم بن عيسى

 ,61 احمد بن العتم بن خليفة
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 ,7 احمد بن تيمية

 7,8 احمد بن حنبل

 ,129 احمد بن طولون 

 ,70 احمد بن عبدالمحسن السديري

 ,50 احمد بن علي بن شرف

 ,248 اخو بتال )مشعان بن هذال(

 ,246 حمسان االسلمي ( اخو حوسة )حواس بن

 ,102 اخو سند )عيادة بن زويمل(

 ,179 اخو شرعى )تركي بن صنهات بن حميد(

 ,54 اخو نهاب

 ,211 اخو نورة ) عزوة الذوبة (

 ,202 اخو نوضا )قاعد بن جرشان(

 ,195 اسعدي

 

 

 

 

 االشراف

 

 

 ,64,68,109,111,112,114,116,117,119,120 اشراف 

 ,121,122,123,125,126,130,138,145,160,161 اشراف 

 ,168,180,217,219,261 اشراف 

 ,64,111,112,118,121,122,123 خالد بن لؤي )خالد بن منصور بن لؤي (

 ,124,125,126,132,134,139,140,142 خالد بن لؤي 

 ,144,157,159,160,161,162 خالد بن لؤي 

 ,6,68 الشريف عبدهللا بن محمد بن عون

 ,22 الشريف عبدهللا )بن الحسين(

 ,70 الشريف عبدالمطلب أبو غالب

 ,37 الشريف محمد بن عون أبا نمي

بعيجان ) ناصر شقيق الشريف خالد بن 
 لؤي(  

134, 

 ,68 علي ابن الشريف عبدهللا بن محمد بن عون

محمد ابن الشريف عبدهللا بن محمد بن 
 عون

68, 

 ,131 علي بن الحسين

 ,109,157,158,159,160,162,169 عبدهللا بن الحسين

 ,105,108,110,111,116,119,120,121 الحسين )بن علي (

 ,122,123,124,125,126,127,128,130 الحسين )بن علي (

 ,131,132,133,134,135,138,139 الحسين )بن علي (

 ,140,141,142,157 الحسين )بن علي (

 ,158,159,160,161,195,218 الحسين )بن علي (
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 ,226,249 الحسين )بن علي (

 

 

 

 

 

 

 ,262 ال ابن عقيل

 ,71 ال ابن عمر

 ,260 ال ابن عمر الدواسر

 ,259 ال ابن ناصر

 ,262 ال ابن نفيسة

 ,259 ال ابو خليل

 ,260 ال ابو ضيف

 ,222 ال الجمل

 ,260 ال الحميدي

 ,260 ال الزنيدي

 ,61 ال الشيخ

 ,50 أبا الخيلال 

 ,260 ال أبا الشحم

 ,259 ال أبو سليمان

 ,259 ال أبو عطية

 ,259 ال أبو علي

 ,38,65,66,68 ال أبو عليان

 ,259 ال أبو غنام

 ,19,29,85,89,221,259,262 ال بسام

 ,38 ال بكر

 ,13,38,50,65,66,67,68,259 ال بو عليان

 ,260 ال بو غانم

 ,260 ال تركي

 ,259 جاسرال 

 ,260 ال جبرين

 ,258 ال جراح

 ,120 ال جعفر

 ,260 ال جليدان

 ,261 ال حشاش

 ,259 ال حماضا

 ,260,262 ال حمدان

 ,259 ال حميد

 ,260 ال خريق

 ,172 ال خليفة)شيوخ البحرين(

 ,260 ال خليل

 ,259,260 ال دبيان

 ,262 ال دغيثر

 ,259 ال دويس
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 ال الرشيد 

 7,8,11,12,13,15,20,23,24,26,32 رشيد ال

 ,62,68,73,74,77,79,84,92 الرشيد    

 ,93,101,102,106,109,110,111,117,135,149,151,152 الرشيد

 ,187,234,237,238,253, الرشيد

 ,7,8,11,12,13,15,20,23,24,74,77,79,84,92 الرشيد )سعود بن عبدالعزيز(

 ,7,8 بدر ) بن طالل(

 ,22,23,24,61 بن طالل الرشيدبدر 

 ,102,103 محمد بن عبدالعزيز المتعب الرشيد 

 ,138 ابن رشيد )عبيد (

 ,18,19,20 اخو نورة )محمد بن رشيد (

 108,123,124,126,129,,7,23,104,105,106 سعود العبدالعزيز الرشيد

 ,148,149,153,154,155,156,237 ال رشيد ) سعود بن عبدالعزيز (

 ,8,123 رشيد )محمد العبدهللا( ال

 ,23,61,215 بندر بن طالل العبدهللا الرشيد

 ,27,31,79,92,93,94,127,240,241 حمود العبيد الرشيد

 ,31 سالم بن حمود العبيد الرشيد

 ,31 سعود ) بن عبدالعزيز بن متعب الرشيد ( 

 ,102,104,105,106 سعود الحمود العبيد الرشيد 

 ,102,104,105,106,252,253 العبيد الرشيد سلطان الحمود

 ,103,104,105,106,252,253 طرفة )بنت عبيد الرشيد(

 ,23,36,37,44,48,50,51,53,55,56,63,178 طالل العبدهللا الرشيد

 ,180,202,203,205,213,220 طالل العبدهللا الرشيد

 ,23,36,37,44,48,50,51,53,55,56,180,205,220 طالل النايف )الرشيد(

 ,31,32,33,34,40,78,79,80,81,82,83,84,90 عبدالعزيز المتعب الرشيد

 ,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,147 عبدالعزيز المتعب الرشيد

 ,148,151,152,155,211,216,237 عبدالعزيز المتعب الرشيد

 ,23,153,155,156 عبدهللا الطالل )الرشيد(

 ,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,35,39,46 عبدهللا بن علي بن رشيد

 ,50,63,175,189,197,223,238, عبدهللا بن علي بن رشيد

 ,148 عبدهللا المتعب العبدالعزيز الرشيد

 ,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,31,45,46,50,197 عبيد )الرشيد(

 ,66,144,151,197,238 عبيد بن علي بن رشيد

 ,91 عبيد الحمود الرشيد

 ,91 عبيد العلي الرشيد

 ,238,,11,12,13,14,19,31,45,50,66 فيصل )الحمود العبيد الرشيد(
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 ,102,106,144,151,237,238 فيصل الحمود العبيد الرشيد

 ,31,87,91,92,94 ماجد بن حمود العبيد الرشيد

 ,101,102,103,237 متعب العبدالعزيز الرشيد

 ,22,23,24,51,61,147 متعب العبدهللا الرشيد

 ,101,102,103,107 متعب بن عبدالعزيز المتعب الرشيد

 ,101,102,103,107 محمد )بن عبدالعزيز بن رشيد (

 ,148,149,238 محمد الطالل الرشيد

 ,14,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,40,45 محمد العبدهللا الرشيد

 ,50,61,62,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78 محمد العبدهللا الرشيد

 ,79,85,89,101,102,148,149,150,151,153,171,187 محمد العبدهللا الرشيد

 ,188,208,237,240,242,262 محمد العبدهللا الرشيد

 ,102,107 مشعل بن عبدالعزيز المتعب الرشيد

 ,31 مهنا بن حمود العبيد الرشيد 

 ,102,103,105 منيرة العبدالعزيز الرشيد 

 ,31,62 نايف بن طالل العبدهللا الرشيد

 

 

 ,259 ال رميح

 ,77,259 ال روق

 ,66 ال زامل

 ,260 ال سابق

 ,259 ال ساير

 ,260 ال سدالن

 ,259 ال سعدي

 

 

 ال سعود 

 ,36 ابن سعود )عبدهللا بن فيصل بن تركي(

عبدالعزيز( )االمام ابن سعود) الملك 
 عبدالعزيز(

29,31,34,48,54,63,64,71,76,79,81,83,86,87, 

 ,90,91,93,94,95,96,97,100,104,106,108,110 الملك عبدالعزيز    

 ,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 ابن سعود) عبدالعزيز بن عبدالرحمن (

 ,123,124,125,126,129,132,133,134,142,143,144 ابن سعود) الملك عبدالعزيز(

 ,145,147,148,149,150,156,157,159,160,162,163 الملك عبدالعزيز    

 ,164,165,166,167,168,169,170,185,187,190,194 عبدالعزيز 

 ,207,217,218,219,238,254,255 الملك عبدالعزيز    

 ,11,12,13,35,39,50,61,213,248 داالمام تركي بن عبدهللا بن محمد بن سعو

االمام سعود بن عبدالعزيز )بن محمد بن 
 سعود(

8,9,50,249,258, 

 ,37,175 االمام عبدهللا الفيصل

 ,11,12,13,35,37,38,39,40,43,44,45,46 االمام فيصل بن تركي بن عبدهللا

 ,50,63,65,78,176,177,220,223 االمام فيصل بن تركي بن عبدهللا
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 ,7,8,36,61,64,69,71,79,92,109,110,111,243 السعود )ال سعود(

 ,214 العرافة )العرايف(

 ,91 العرايف ذرية سعود بن فيصل بن تركي

 ,12,54,76,147,148,162,163,167,238 الملك سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن

 ,91,92,110,111,115,116 تركي بن عبدالعزيز بن سعود )بن فيصل(

 ,145 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 ,70 تركي بن عبدهللا بن تركي بن سعود

 ,91,92 تركي بن عبدهللا بن سعود بن فيصل

 ,73,74 تركي بن عبدهللا بن فيصل )بن تركي (

 11,12,13,35,39,50,61,213,248 تركي بن عبدهللا بن محمد بن سعود )االمام(

 ,70 دحيم ) عبدالرحمن بن سعود بن فيصل( 

 ,96,97,110,111,112,113,126 سعد ) بن عبدالرحمن بن فيصل (

 ,73,91 سعد بن سعود بن فيصل

 ,91 سعود  بن عبدهللا بن سعود بن فيصل

سعود)بن عبدالعزيز( بن سعود بن فيصل 
 )العرافة(

63,91,92,110,113,114,115,118,119,120,121,122,123,
124, 

 ,129,163,185,195 سعود )بن عبدالعزيز ( )العرافة( 

 ,50,51,61,62,63,64,65,67,73,91,110,111,114,176,178 سعود بن فيصل بن تركي

 ,202,203,213,215 سعود بن فيصل بن تركي

 ,74 سعود بن جلوي بن تركي 

 ,156 سعود بن عبدهلل بن عبدالعزيز )الرشيد ( 

 ,110 سعود بن محمد بن سعود بن فيصل

سلطان )بن سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن 
 فيصل( 

119, 

 ,63,91,110,118,119 سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل

29,31,33,34,50,64,65,67,73,74,75,76,79,80,97,115,1 عبدالرحمن الفيصل
49, 

 ,73,91 دالعزيز بن سعود )بن فيصل( العرافةعب

 ,8,9,10,62 عبدهللا بن سعود )بن عبدالعزيز بن محمد(

 ,85 عبدهللا بن عبدالرحمن السعود

 ,26,50,51,61,63 عبدهللا بن فيصل بن تركي 

 ,66 عبدهللا بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن 

 63,110,114,115,118,91,119 فهد بن سعد بن سعود )بن فيصل (

 ,110,156,162,219,255 فيصل )بن عبدالعزيز(

 ,180,220 فيصل بن سعود )والمقصود فيصل بن تركي(

 ,63,110,118,119 فيصل بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

 ,96,97,132,162,207 محمد ) بن عبدالرحمن بن فيصل (

 ,62,65 محمد )بن فيصل بن تركي(

 ,7 سعود )االمام(محمد بن 

 ,26,63,66,70,73,91 محمد بن سعود بن فيصل )غزاالن(

 ,70,79,119,121,122 محمد بن عبدالعزيز بن سعود ) المطوع (
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 ,44,45,46,47,50,51,62,65,70,71,73,74,75,76,77,176 محمد بن فيصل بن تركي

 ,184,227 مشاري بن سعود

 37,62,63,65,67,68,77,121,202,203,204,213,239 مشاري بن عبدالرحمن بن سعود

 ,164,168 مقرن بن حسين بن مشاري بن سعود

 ,8,9,10,62 عبدهللا بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد

 ,26,36,37,40,41,43,44,50,51,61,62,63,65,67,68,69,70 عبدهللا بن فيصل بن تركي 

 ,71,73,74,174,175,176,215,220,258 عبدهللا بن فيصل بن تركي 

 ,110 محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

 ,110 فهد بن سعد )بن سعود بن فيصل( 

 

 

 ,259 ال سلطان

 ,259 ال سلوم

 ,40 ال سليمان

 ,260 ال سويدان

 ,71,85 ال سويط

 ,260 ال سويل

 51,70 ال شامر

 51,70 ال شامر

 ,259 ال شقير

 ,260 ال شهوان

 ,259 ال شيحة

 ,259 ال صالح

 

 

 ال الصباح

 ,31,32,33,40,79,81,82,85,99,109,110,115 ال صباح ) مبارك (

 ,155,171,185,238 ال صباح )مبارك (

 ,171 ال صباح )ابن صباح(

 ,81,82,110,171 جابر الصباح

 ,81,171 صباح

 ,138 احمد الجابر الصباح

 ,145,146 سالم المبارك الصباح

 ,171 الصباحصباح الجابر 

 

 ,10 ال صغير

 ,259 ال صقيه

 ,260 ال صليع

 ,195 ال طريف

 ,44,68,224,249 ال عاصم

 ,260 ال عامر
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 ,48 ال عايض

 ,9 ال عساف

 ,259 ال عضاض

 ,259 ال عقيل

 38,67,68,259 ال عليان

 ,260 ال عمرو

 ,260 ال عمير

 ,261 ال عواد

 ,10,222,223 ال عياف

 ,260 ال غذام

 ,260 ال فنيتان 

 ,195 ال فهيد

 ,260 ال فياض

 ,259 ال قريفة

 ,259 ال قنبر

 ,259 ال كريشان

 ,64,111,113,121,123,124,125,134 ال لؤي

 ,71 ال ماضي

 ,259 ال مانع

 ,222,223 ال محمد

 ,195 ال محيا

 ,259 ال محيميد

 51,62,118 ال مرة

 ,142 ال مرعي

 ,259 ال مسند

 ,259 ال مطر

 ,259 ال مطلق النهيد

 ,260 ال مطير

 ,259 ال منصور الغانم

 ,195 ال مويشير

 ,259 ال نجم

 ,121 ال همالن

 ,91,259 ال يحيا

 ,260 ال يهق

 ,83 ال يوسف

 ,42 االخرس

 ,170 االدارسة

 ,222,249 االزد

 ,69,153,195,197,258,260 االساعدة

 26,75,108,149,154,155,235,241,242 االسلم

 ,217 االشدة

 ,227 االعزة )من سبيع(

 ,137 االمام أبو حنيفة

 ,170 االمام يحي 

 ,222 االوس 

 ,243 االيداء

 ,146 األمير سالم
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 ,156,219 األمير فيصل بن عبدالعزيز

 ,260 البادي

 ,217 البدارين

 5,6,110 البدور

 ,259 البرادا

 ,215 البرازات السهول

 ,215 البراعصة

 ,259 البراك

 ,169,215 البرزان

 19,89,221,262 البسام

 ,259 البسمي

 ,227 البضعات )من وازع (

 ,3,109,120,156,177,178,183 البقوم

 ,184,201,202,227,228,230,260 البقوم

 ,38 البكر

 ,260 البليهيص

 ,262 البهيجان

 ,261 البواريد

 ,191,217 البيضان

 ,242,243,244,245 التبيناوي مبارك 

 ,261 التمم

 ,216,235 التومان من شمر (

 ,211 الثرافين من عتيبة (

 ,138 الجابر

 ,259,260 الجاسر

 ,54,68,192,214 الجبالن

 ,257 الجبور

 ,151 الجحيش

 ,30 الجذعان

 ,260 الجرافين

 ,220,235,236 الجربان

 ,229 الجعارين

 ,214,243 الجعافرة

 ,167 الجعلة

 ,260 الجفافيل

 ,260 الجفن 

 ,259 الجاللي

 ,38,259 الجمعي

 ,217 الجمالء )من حرب (

 ,260 الجنحان

 ,228,231 الجيايشة

 ,246 الحبالن

 ,259 الحبيب

 ,107,256 الحجاج بن يوسف

 ,262 الحجام

 ,259 الحراقا

 ,182 المنذرالحرقة بنت النعمان بن 
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 ,260 الحرك

 ,128 الحريري) بديع الزمان(

 ,260 الحسن البريكان

 ,170 الحسن بن علي االدريسي

 ,129 الحسين بن علي ابي طالب 

 ,9 الحصنان

 ,260 الحصيني

 ,104,194,195,197 الحفاة

 ,261 الحماد

 ,98 الحمادين 

 ,194,197,260 الحماميد

 ,18,177,178,179 الحمدة

 ,259 الحمودي

 ( راجع صحة االسم الحميد ام الحميدي),37,204,205,213,239 الحميد )بن فيصل بن وطبان (الدويش

 25,78 الحميدي )بن سحلي بن سقيان(

 ,98,194,197 الحناتيش

 ,261 الحنطي

 ,260 الحواس

 ,260 الحواس

 ,154,170,245,249,252 الحويطات

 ,262 الخراجا

 ,200 الخراريص

 ,259 الخراز

 ,260 الخرافي

 ,222 الخزرج

 ,260 الخشان

 ,259 الخليف

 ,61,172,173,174,259 الخليفة

 ,259 الخنانا

 ,189 الخنساء

 ,77 الخنفرية

 20,21 الخوير

 ,260 الخويطر

 ,54 الخياط 

 ,54 الخياط حمد العلي 

 ,75 الخياط عبدالرحمن العلي

 ,234 الخياط علي العبدالرحمن 

 ,53 الخياط علي العبدالرحمن )الحفيد(   

 ,36,53,54,262 الخياط علي العبدالرحمن )المشهور(

 ,260 الدبيبي

 ,261 الدخيل

 ,259 الدخيل)بتشديد الياء (

 ,10 الدرعان )الدرعاني( 

 ,11,38,249,258 الدرعية

 ,104,127 الدروز

 ,16,177,185,187,209 الدعاجين
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 ,227 الدغافلة

 ,87,117,142,185 الدغالبة

 ,261 الدقاسا

 ,259 الدكامرة

 ,59,169,194,197,198,200 الدالبحة

 ,205,206,209,255 الدماسين

 ,227 الدمانين

 ,260 الدمشي

 ,45 الدمعاني

 ,10,15,210,233,246 الدهامشة

 ,180 الدهسة

 ,184,228 الدهمة

 ,168,169 الدهينة

 ,3,25,29,33,43,61,70,71 الدواسر

 ,88,89,114,124,125,145,188,195 الدواسر

 ,203,260 الدواسر

 ,81,82,212,213,214,215,223 الدوشان

 ,260 الدويش )بياء مشددة(

 ,109,169,209,214,215 الدياحين

 ,195,260 الذكران

 ,190,111,216,217 الذوبة

 ,216 الذويبات

 ,25,37,191,208,209 الذويبي

 ,160,194,216 الذيبة

 ,195 الراشد

 ,259 الربادا

 ,113,115 الرباعي عبدالعزيز

 ,77,123,178,191,213 الرباعين

 ,260 الربيعي

 ,184 الرجمان

 ,259 الرجيد

 ,214 الرحامين

 ,215 الرخمان

 ,195 الرشوديين

 ,259 الرشيد )ذرية علي ال سليم(

 ,261 الرعاجا

 ,159,160 الرقيعي العنزي

 ,149,150,238 الرماالت

 ,260 الرمخ

 ,260 الرميحي

 ,228 الرواجح )بقوم(

 ,261 الرواجح)بني زيد(

 ,225 الروبة

 ,37,122,134,185,191,100 الروسان
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 18,30,37,59,63,67,96,97,126 الروقة

 ,138,142,153,168,178,185,192,193,194,200 الروقة

 ,202,203,209,212,214,229,230,231 الروقة

 ,232,255,258 الروقة

 ,115,237,246 الرولة

 ,259 الرويشدي

 ,227 الريحات

 95,97 الريحاني

 ,259 الزامل

 ,185 الزبالقة

 ,259 الزريطي

 ,261 الزغابا

 ,225 الزكور

 ,259 الزالخي

 ,35 الزناتي

 ,24 الزهير

 ,110 الزياد

 ,260 الزيدان

 ,102,105,106,237 السبهان

 ,219 السبيعي

 ,260 السحابين

 ,259 السحاما

 ,179 السحمة

 ,260 السحيم

 ,196 السدارا

 ,259 السرحان

 ,249 السعيد

 ,262 السعيد) بياء مشددة(

 ,214 السقايين

 ,222 السكاسك

 ,214 السكان 

 ,222 السكون

 ,260 السكيت

 ,101 السكيني

 ,108,137 السلطان عبدالحميد

 ,236 السلطان عبدالعزيز

 ,7 السلطان محمد رشاد

 ,137 السلطان مراد

 ,160 السلفة

 ,247 السلقا

 ,260 السلمان

 ,259 السلمي

 ,259 السماعيل

 ,259 السماميح

 ,194 السمرة

 ,184,228 السميان ) من البقوم (

 ,259 السنانا 
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 ,40.43,62,80,176,177,215,261 السهول

 ,259 السواجي

 ,225 السودة

 ,85,249,250 السويط

 ,246 السويلمات

 ,224 السياري

 ,51 السيد )رئيس نجران (

 ,172,173 السيد عبدالجليل

السيد عبدالغفار بن عبدالواحد بن وهب 
 البغدادي )االخرس(

42, 

 ,129 نفيسةالسيدة 

 ,259 الشباال

 ,259 الشبانة

 ,259 الشبلي

 ,118 الشبيلي عبدهللا

 ,154,252 الشرارات

 ,260 الشريان

 ,232 الشطيطي

 ,10 الشعالن )الشعالني( 

 ,206 الشغار

 ,259 الشقران

 ,259 الشاللي

 ,231 الشالوى

 ,3,109,146,228,229 الشالوى

 ,252 الشماالت

 ,260 الشمالن

 ,259 الشنيفي

 ,259 الشوارخ

 ,259 الشوشان

 ,185,186,194,211 الشيابين

 ,71 الشيخ حمد بن عتيق

 ,71 الشيخ سعد بن عتيق

 ,69,191,260 الشيخ علي المحمد

 ,173,174,175 الشيخ عيسى

 ,260 الصباعا

 ,260 الصخيبر

 ,260 الصريخ

 ,260 الصعب

 ,98,104,214 الصعبة من مطير

 ,98,187,215 الصعران

 ,26,149,155 الصعيليك)خضير(

 ,41,42 الصفراء)ناقة للعجمان(

 ,174 الصقور من عنزة

 ,251,254 الصلب

 ,225,226 الصنادلة

 ,262 الصهيل

 ,261 الصويان
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 ,260 الصيخان

 ,249 الصيعر

 ,261 الضراريب

 ,259 الضويحي

 ,34,49 الضيط

 ,262 الطاسان

 ,235 الطباراالسلم

 41,44,72,174 الطبعة

 ,262 الطجول

 ,259 الطريف

 ,260 الطعاما

 ,249 الطقيقات

 ,246 الطواطمة

 ,196 الطوالة

 ,93 الطويسة ) فرس لحمود العبيد(

 ,217 الظاهر

 

 23,24,28,31,61,70,71 الظفير

 ,75,85,110,175,215,221 الظفير

 ,249,250,251,260 الظفير

 ,177 العبابيد

 ,233 العباس بن مرداس

 ,259 العباسا

 ,261 العبداللطيف

 ,259 العبدين

 ,177,186 العبود

 47,78,169,215 العبيات

 ,260 العبيكي

 ,80 العتبي

 ,25,232,233 العتيبي

 ,259 العثيمين

 3,9,24,26,33,39,40 العجمان

 41,42,43,44,61,62 العجمان

 ,64,75,76,86,93,111 العجمان

 ,115,124,129,164,169 العجمان

 ,171,172,174,175,176 العجمان

 ,203,223,228,260 العجمان

 ,41 العجمي

 ,161,162 العدل

 ,227 العدنانية

 ,259 الضويحي

 ,34,49 الضيط

 ,262 الطاسان

 ,235 الطباراالسلم

 ,191,233 العردة

 ,259 العرفج
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 ,13 قاتلة قاتل ولدها(العرفجية ) 

 ,227,259 العرينات

 ,261 العرينان

 ,224 العزاعيز

 ,259 العسافا

 ,61 العسعوس

 ,104 العسيبيات ) شعيب(

 ,44,140,185,189 العصمة

 ,186 العصيمي

 ,261 العضابا

 ,213 العضدة

 ,34,49,59,191,200,205,206,209 العضيان

 ,27,178,179,188 العفار

 ,10 العفالق

 ,235 العفرى

 ,216 العفسة

 ,260 العفيسان

 ,261 العقاال

 ,259 العقيلي

 ,197,259 العلي

 38,44,67,68,259,260 العليان

 ,262 العماري

 ,259 العمدان

 ,249 العمران

 ,262 العمري

 ,259 العمود

 ,259 العمير

 ,225 العنادلة

 ,38,46,66 العناقر  

 ,243,244 العواجي

 ,216 العوارض

 ,31,252 العوازم

 ,259 العواهلة

 ,261 العويد الهداج 

 ,260 العويصي

 ,260 العيادا

 ,71,177,259,261 العيسى

 ,235,236 العيط

 ,259 الغانم الفهد

 ,259 الغانم المزيد

 ,58,192,193,200 الغبيات

 ,259 الغرافين

 ,195 الغربية
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 ,260 الغماس

 ,24 الغمالس

 ,258 الغنانيم

 ,217 الغيادين

 ,88 الغيثيات 

 ,244 الفارعة بنت يزيد بن معاوية

 ,111 الفايز 

 ,185 الفجري

 ,260 الفداغمة

 ,233,246 الفدعان

 ,260 الفراج

 ,259 الفراحا

 ,259 الفراسي

 ,225 الفراعنة

 ,195 الفراهيد

 ,215 الفراوية

 ,209,217 الفردة

 ,12,41,82 الفرس

 ,126 الفرم

 ,100 الفريخ

 5,6,226,260 الفضول

 ,243 الفقير

 ,260 الفهيد

 ,185 الفهيدات

 ,260 الفوزان

 ,259 القاعان

 ,177,186 القثمة

 ,227 القحطانية

 ,185,211 القرافين 

 ,259 القراوعة

 ,24 القرطاس

 ,184,227 القروف

 ,119,121,224,225 القريشات

 ,54 القريفة

 ,78 القضاع

 ,228 القطمان

 ,259 القطن
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 ,259 القعدي

 ,36 القنفذة

 ,261 القنيبط

 ,259 القواضا

 ,228 القواودة

 ,259 الكحالين

 ,177,178,184,201,228 الكرزان

 ,255 الكستر جلب )غلوب(

 ,260 الكعيد

 ,233 اللجة

 ,46 اللوح )عثمان بن منيع(

 ,135 اللورد كتشنر

 ,71,259 الماضي

 ,190 المأمون

 ,259 المبرك

 ,250 المرشد

 ,260 المرعول

 ,189 المرهوصة

 ,194,200 المزاحمة

 ,260 المزعل

 ,260 المزيد

 ,168 المساعيد

 ,177 المسعود

 ,225 المشاعبة

 ,258 المشاعيب

 ,259 المشرف 

 ,252 المصابرة

 ,243,259 المصاليخ

 ,217 المضايين

 ,260 المطاريد

 ,259 المطاوعة

 ,212,232 المطران

 ,175,232,233 المطيري

 ,25,253 المظابرة

 ,200 المعادلة

 ,260 المعثم

 ,259 المعيبد
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 ,260 المعيوف

 ,260 المغاولة

 ,207 المغايرة

 ,225 المفالحة

 ,225 مفرح بن هليمة

 ,186 المقاطي

 64,79,100,115,262 المقرن

 ,144,160,177,185,193 المقطة

 ,225 المكالحة

 ,260 المكتوم

 ,185,187 المالبسة

 ,215 المالعبة

 ,127,141,218 الملك حسين

 ,259 المحاميد

 ,96,142,168,189,194,195 المحيا

 ,259 المحيفات

 ,261 المحيميد

 ,260 المذاذنة

 ,228,260 المرازيق

 ,96,193,200,203,230,231 المراشدة

 ,225 المراغين

 ,185 المراوجة

 ,3,51,61,64 المرة

 ,222 المناذرة

 ,31,42,43,64,110,115,250 المنتفق

 24,94 المنديل 

 ,259 المنصور العلي

 ,225 الملوخ ) من سبيع (

 ,208 المهادلة

 ,219,220 المهادي مهمل

 ,214 المهالكة

 ,69 المهدي المنتظر

 ,215 الموهة

 ,262 الميمان

 ,214 الميمون

 2,12 النابغة الذبياني

 ,249 النجرانيين
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 ,227,228 النجمة

 ,65,259 النجيد

 ,163 النخاولة

 ,228 النصصة

 ,260 النعبان

 ,260 النعيم

 ,260 النغامشي

 44,96,122,146,168,185,186 النفعة

 ,186 النفيعي

 ,257 النواب

 ,261 النواصر    

 ,102,153,237 النوري بن شعالن

 ,211 الهتيمي

 ,185 الهدّف

 ,59 الهريفي )عبدهللا بن هدلق (

 ,110,113,114,115,185 الهزازين

 ,260 الهطالن

 ,260 الهقاص

 ,160 الهمارقة

 98,99 الهوامل

 ,260 الوابل

 ,260 الواصل

 ,104,238 الوجعان

 ,176 الوداعين

 ,127,128 الوزان

 ,37,216,234 الوساما 

 ,217 الوسدة

 ,262 الوطبان

 ,260 الونين

 ,260 الوهابا

 ,51,259 الوهبة

 ,214 الوهيطات

 ,203 اليمانيين

 25,26 ام الحميدي

 ,31 ام ضيف هللا

 ,249 اهل التهايم

 ,119,160 اهل المضيق
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 ,259 اهل الوادي

 ,75 إبراهيم ال مهنا الصالح

 ,259 إبراهيم المهيزع

 ,163 إبراهيم النشمي

 ,12 إبراهيم أبو حمزة

 9,10,11,61 إبراهيم باشا

 ,59 إبراهيم بن جعيثن

 ,117,118 إبراهيم بن جميعة

 37,38 إبراهيم بن سليم   

 ,5 إبراهيم بن سليمان العنقري

 ,62,63 إبراهيم بن سويد ) امير جالجل (

 ,105 عبدالرحمن بن إبراهيمإبراهيم بن 

 ,35 إبراهيم بن عبدالعزيز ) امير القنفذة(

 ,142 إبراهيم بن عبدالكريم)سبتي(

 ,56 إبراهيم بن عبدهللا الربيعي

 ,117 إبراهيم بن عبدهللا العجاجي

 ,67 إبراهيم بن عبدالمحسن بن مدلج

 ,71 إبراهيم بن عرفج

 ,66 إبراهيم بن غانم

 ,68 إبراهيم بن مدلج 

 ,113 إبراهيم بن معتق

 ,76 إبراهيم بن مهنا أبا الخيل

 ,153 إبراهيم بن مويشير

 ,125 إبراهيم بن ناصر بن حسين

 ,135 إسماعيل عليه السالم

 ,249 أبا ذراع

 ,117,135 أبا نمي

 ,226 أبو اثنين

 ,49,83,84,108,126,142,159 أبو الطيب المتنبي

 ,157 الصديق أبو بكر

 31,79 أبو جراح ) حمد السبيعي(

 ,12,150 أبو جعفر المنصور

 ,255 أبو حنيك )غلوب(

 ,96,231 أبو خشيم

 ,236 أبو خوذه

 ,185 أبو رقبة

 ,239 أبو زويد السنجاري
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 ,178 أبو سنون

 ,203 أبو ضيف هللا )شليويح العطاوي(

 ,83 أبو عبدالرحمن ) مشاري العنقري(

 ,101 علوشأبو 

 ,213 أبو عمر )محمد بن فيصل الدويش(

 ,180 أبو هادي )محمد بن هاديبن قرملة(

 ,189 أبو هندي

 ,222 أبي مدبغ

 ,131 أنور باشا

 ,259 باب الخال

 ,147,254 باب إبراهيم

 ,261 باهلة

 ,178 بجاد )بن سلطان بن هندي بن حميد(

 ,97,120 بجاد ابوخشيم

 ,58 بجاد الخراص

 ,185 بجاد بن عليثة العميد

 ,200.201,202,229,230 بخيت )العطاوي (

 ,5,6 بداح )العنقري( بداية القرن الثالث

 ,4,225 بداح بن قطنان

 ,6,177,198 بديوي الوقداني

 ,215 براك

 ,210,213 برجس بن مجالد

 ,85 برغش ) بن فارس بن منديل (

 ,77,102,235,238 برغش بن طوالة

 ,8 برغش ن بندر الشبيبي 

 18,26,44,67,122 برقا

 ,146,152,168,185 برقا

 ,187,188,189,258 برقا

 ,210,214 بركة الشويب

 ,61,215 بريه

 ,98,187,215 بريه الصعران

 ,225 بريهة

 ,41 بزرجمهر

 ,259 بسام

 ,179 بسطام بن قيس

 ,239,247 بصري الوضيحي

 ,189 بكارة الهاللية
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 ,187 بكر )المضايفي(

 ,258,259 بكر)بن زهري(

 ,122 بالل

 ,198 بالل بن ادية

 ,102,169 بلي

 ,47 بليهيص واسمه ناصر

 ,97 بنت ) لطاس الضيط(

 ,206 بنت صنيتان الضيط

 ,235,238,241,243 بندر التمياط

 ,250,251 بندر السعدون

 ,77 بندر بن عقيل

 ,252 بنو عطية) من هتيم(

 ,49,129,150 بني العباس

 ,150 بني امية

 ,110,168,224,227,258,259 بني ثور

 ,166 بني حرب

 ,261 بني حسين

 ,72 بني حنيفة

 3,39,85,164,169,170,197,223,246,257 بني خالد

 ,258,259.260, بني خالد

 ,81,252 بني رشيد)من هتيم (

 ,30,63,64,71,83,177,224,261 بني زيد

 ,77,87,166,168,187,217 سالمبني 

 ,193,195,258 بني سعد )هوازن (

 ,38,66 بني سعد بن زيد بن مناة بن تميم

 ,228,259 بني سنان

 ,82,150,179 بني شيبان

 ,154,249,261 بني صخر

 ,177,185,226 بني عامر

 34,69,78,109,111,190,209 بني عبدهللا

 ,214,252 بني عبس

 ,130,137,217,218 بني عثمان

 ,126,208,217 بني علي

 ,175,190,191,226,227 بني عمر

 ,214,216,217 بني عمرو

 ,222 بني غسان

 ,166 بني مالك



296 
 

 ,217,222,225,227,228 بني محمد

 3,8,44 بني هاجر

 ,135 بني هاشم

 ,3,134,216 بني هالل

 ,157 بني يربوع

 ,220 بنية الجربا

 ,228,229,231 بنيوس

 ,44 تركي ) بن عبدالعزيز ال بوعليان(

 ,5 تركي الهزاني

 ,6,37,138,180,188,223 تركي بن حميد

 96,98 تركي بن سداح بن محيا

 ,146 تركي بن شبيب بن عجنة

 ,50,178,179,180,181,182,183,188,223 تركي بن صنهات بن حميد

 ,259 بسام

 ,179 بسطام بن قيس

 ,239,247 الوضيحيبصري 

 ,189 بكارة الهاللية

 ,187 بكر )المضايفي(

 ,38,51,66,214,224,259,261 تميم

 ,17,20 تميمي

 ,88 ثقل بن رويفع 

 ,15 ثالب بن مجالد

 ,184,227 ثنيان الغرمول

 ,258,259 ثويني المنتفق

 ,81,82,110,171 جابر الصباح

 ,159 جارهللا الجبالي

 ,259 جارهللا الدبة

 ,221 جازع

 ,44 جالس بن سرور

 ,226 جبر بن ابراهيم 

 ,3 جبر بن سيار

 ,171 جراح)الصباح(

 ,241 جريس

 ,255 جزاع بن وادي بن علي

 ,85,249 جعيالن بن سويط 

 ,215 جفران الفغم

 35,37,72 جلوي بن تركي 
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 ,139,177,178 جهجاه بن حميد

 ,86,87,88,89,217 جهز  بن هذال الشيباني 

 ,209,210,214 جهز ين شرار

 ,47 جهيم 

 ,173 جوهر

 ,194 حازم بن عصاي

 ,169 حامد بن رفادة

 ,249 حامد وإبراهيم )بن رفادة(

 ,30 حباب بن زريبة

 ,42 حبيب باشا

 ,87 حبيليص بن عديس

 ,243,244,245 حجاب بن سعدون العواجي

 ,166,168,169,217 حجاب بن نحيت

 ,96 حجرة الثريا ) موضع (

 ,216,217 حجرف الذويبي 

 ,44,258 حجيالن )بن عبدالعزيز ال بو عليان(

 ,44 حجيالن) بن عبدهللا بن عبدالعزيز ال بوعليان(

 ,209 حدجان بن دهيليس

 ,214 حذيفة بن بدر

 3,9,10,12,28,34,37 حرب

 ,69,70,77,78,87,111 حرب

 ,126,145,152,163 حرب

 ,164,166,168,180,187 حرب

 ,188,190,191,207,208 حرب

 ,209,210,211,216,217 حرب

 ,218,219,222,232,233 حرب

 ,252,261 حرب

 ,217 حرب بني علي

 ,180 حرقان ) حصان محمد بن هادي(

 ,26,27,39,41,62,174,223 حزام بن حثلين

 ,68,224 حزام بن حشر

 ,66 حسن ال عودة أبا الخيل

 ,259 حسن السليمان

 ,38 حسن العبدالمحسن )اخو عبدهللا الغانم (

 26,28,66,67,68,70,71 حسن المهنا )الصالح أبا الخيل (

 ,73,74,75,76 حسن المهنا الصالح )أبا الخيل (

 ,48 حسن بن عايض
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 ,258 حسن بن مشعاب

 ,228 حسين )بن جريش(

  ( راجع الحسين بن علي) حسين )بن علي(

 ,37 حسين )بن محمد بن عون أبا نمي( 

 ,51 حسين ابن الشيخ

 ,87 حسين الجراد

 ,46 حسين السليمان ابن عقيل)سليمان حريول( 

 ,128 حسين العجمي

 ,133 حسين باشة

 ,183 حسين بن محيا

 ,183 حسين بن مقعد بن جاسر بن محيا

 ,162 حسين تابو شاهين

 ,127 حسين فايز

 ,121 بن همالنحصة بنت مجري 

 ,17,18,21 حطاب

 ,131 حلمي باشا

 ,152 حليت )موضع (

 ,195 حمادي

 ,67 حمد ال غانم 

 31,79 حمد السبيعي ) أبو جراح(

 ,68 حمد الغانم

 ,75 حمد المحمد القاضي

 ,93 حمد بن رثوان )العجمي(

 ,191 حمد بن عبدهللا اليحيا

 ,155,156 حمد بن مهوس

 ,259 حمد بن نجيد

 ,230 حمدان )ابن عم مقبول بن هريس(

 ,44 حمدي بن سقيان

 ,164 حمزة

 ,206 حمس الشغار

 ,214 حمل بن بدر

 ,85,86,249 حمود )بن سويط الظفيري (

 ,105,106,107,108 حمود السبهان

 ,76 حمود بن زيد )والد عبدالعزيز سفير الشام(

 ,134 حمود بن زيد بن فواز

 ,184 حمود بن صويان

 ,66 حمود بن عبدهللا بن راشد الدريبي
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 ,178 حميد )جد الحمدة (

 ,29,81,83,101,185,224,225,226 حميدان الشويعر

 ,98,194,195,197 حناتيش

 ,195 حنتوشي

 ,186 حنيف بن سعيدان الصيعري

 ,254 حواس بن حمسان

 ,124 حيي بن اخطب القرضي

 ,78 خالد باشا

 ,21,157 خالد بن الوليد

 ,179 خالد بن تركي بن حميد

 ,120,134,140 خالد بن جامع

 ,177 خالد بن ضويان

 ,168 خالد بن قشعان

 ,88 خدر بن سعيني

 ,149,150 خريميس

 ,185 خزام المهري

 47,89 خزعل ) محمد الجريفاني(

 47,89 خزعل الجريفاني

 ,185 خزعل بن مردار 

 ,26,149 خضير الصعيليك

 ,75 بن مباركخلف 

 ,87,210,217 خلف بن ناحل

 ,247 خليف

 ,227 خندف

 ,222 خوالن

 ,16 خونان بن عقيل

 ,193,194 دابي القسامي

 ,197,246 داني المطوطح

 ,259,260 دبيان )ال دبيان (

 ,4 دبيس

 ,18,178 دحيم  ) بن هندي بن حميد(

 ,70 دحيم ) عبدالرحمن بن سعود بن فيصل( 

 ,88 سعيني دحيم بن

 59,60 دحيم بن صالح 

 ,239,240 دخيل )ابن أبو زويد السنجاري(

 ,193 دخيل هللا أبو ركبة

 ,234 درع القويتيلة
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 ,156 درعان

 ,139 درهوم البصيصي

 ,89,186 دعجاني

 ,189 دعجانية

 ,97 دعيج بن جبار الغنامي

 ,206 دغيليب بن خنيصر االسعدي

 ,226 دغيم الدويدير

 ,149,150,242 دغيم الظلماوي

 ,105,211 دليم بن براك

 ,239 دهام

 ,22 دهيران ) لقب عبدهللا المتعب الرشيد(

 ,204 دويشية

 ,203 ذبيان

 ,190 ذوي بدير

 ,212,216 ذوي ثبيت

 ,228 ذوي حطاب

 ,177,178 ذوي حمد

 ,228 ذوي حنيتم 

 ,186 ذوي خيوط

 ,194 ذوي ربعي

 ,185 ذوي زياد

 ,105,214,231 ذوي شطيط

 ,194 ذوي صقر

 ,185 ذوي عبدهللا

 ,109,214 ذوي عزيز

 193,200,207,4 ذوي عطية

 ,185 ذوي عمر

 ,214 ذوي عون

 ,185 ذوي مرشد

 ,185 ذوي مفرج

 ,185 ذوي منيفة

 ,109,214 ذوي ميزان

 ,210,217 ذياب

 ,200 راجح ابو خشيم

 ,202 راجح بن متروك

 ,121 محمد بن سلطان بن جعفرراجح بن 

 ,66 راشد الدريبي
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 ,8 راشد بن شعبان

 ,114,126,185 راشد بن عبدهللا الهزاني

 ,259 راعي الجو    

 ,259 راعي الجوز

 ,193,194 راقي 

 ,193 راقي الفرد

 ,26,27,39,40,41,42,62,171,174,175 راكان بن حثلين

 ,167,169,176,223,226 راكان بن حثلين

 ,251 ربدا الصلبية

 ,171 ربيعة

 ,227 رحمان

 ,81 رشايدة

 ,191,262 رشيد الدغيثر

 ,195 رشيد العلي

 ,65 رشيد بن عبدالعزيز الباهلي  

 7,8 رشيد بن ليلي

 ,3 رشيدان

 ,81 رشيدي

 ,215 رفاعي بن عشوان

 ,142 رماح أبو قنية

 ,3,4 رميزان

 ,186 المراوحةروسان 

 ,37,195,232 روقي

 ,146 ريحان

 ,259 زامل )جد ال زامل ( 

 ,122,123 زامل الحميشي

 ,108,110,111,112,115,237 زامل السالم السبهان

 ,28,37,38,45,46,48,53 زامل العبدهللا السليم

 ,61,62,63,66,67,68,69,74 زامل العبدهللا السليم

 ,75,79,112,152,191,227 زامل العبدهللا السليم

 ,30 زامل بن عايد

 ,57 زامل بن عفيسان

 ,159 زايد الرقيعي

 ,195 زايد بن محيا 

 53,55 زبادة )لقب القاضي(

 ,256 زريق

 ,235 زقم

 ,135 زنجبار

 ,222,249 زهران
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 ,258 زهري بن جراح

 ,214 زهير

 ,13 زويد )عبد تركي (

 ,217 زوينة

 ,198 زياد بن ابيه

 ,66 زيد

 ,248 زيد )اخو مشعان بن هذال (

 ,189 زيد )مناحي الهيضل (

 ,261 زيد المشيلح

 ,214 زيد المندهة

 ,222 زيد بن شفلوت

 ,116 زيد بن فواز

 ,247 ساجرالرفدي

 ,183 سارة

 ,189 سارة الحسينية

 ,201 سارة الوازعية 

 ,213 سارة بنت عيران الهيضل

 ,193 ساعد بن مطر

 ,10 سالم الرويعي

 ,73,74,75 سالم السبهان

 ,187 سالم بن لويبان

 ,194 ساير التوم

 ,142 سبتي )إبراهيم بن عبدالكريم (

 ,142 سبتي )لقب إبراهيم بن عبدالكريم(

 ,62,63,67 سبال ) اباعر ابن ربيعان (

 ,105,150 سبهان السالمة

 ,3,4,11,25,31,33,40,41,43 سبيع

 ,62,64,78,79,81,119,121,122 سبيع

 ,125,126,134,138,168,175 سبيع

 ,176,177,185,202,203,215 سبيع

 ,220,224,225,226,227,228 سبيع

 ,258,259 سبيع

 ,259 سبيع العرينات

 ,175 سبيع الغلباء

 ,119 سبيع القريشات

 ,168,258,259 سبيع بني ثور

 ,177,185,224 سبيع بني عامر

 ,227 سبيعي

 ,177 سبيعية

 25,26,34,44,101 سحلي بن سقيان

 ,93 سراي بن زويمل

 ,226 سرحان )الدويدير (
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 ,253 سرور الطرش

 ,102,237,240 سطام بن شعالن

 ,96,97,110,111,112,113,126 سعد ) بن عبدالرحمن بن فيصل (

 ,8 سعد بن إبراهيم بن دغيثر

 ,207 سعد بن بيشان

 ,134 سهلسعد بن 

 ,139 سعد بن شعق الدهاسي)مضايفي الشريف حسين(

 ,29 سعد بن ضويان

 ,261 سعد بن علي )لقبه جاهل(

 ,227 سعد بن غنام

 ,112,113, سعد بن محمد )سعيدان(

 ,63 سعد بن محمد بن عبدالكريم البواردي

 ,31,33,109,110,115 سعدون ) شيخ المنتفق(

 ,234,244,245 سعدون العواجي

 ,185 سعود العارضي

 ,74 سعود بن جلوي بن تركي 

 ,89 سعود بن داغر

 ,63 سعود بن صنيتان

 ,119 سعود بن هزاع الحارث

 ,88 سعود بن وران

 ,48 سعيد باشا

 ,17 سكران )عبد للرشيد(

 ,229,231 سكرى )اخت شليويح (

 ,18,140,178 سلطان  ) بن هندي بن حميد(

 ,220,235 سلطان )الجربا 

 ,144,145,186 سلطان )العبود(

 ,71 سلطان )بن الحميدي الدويش(

 ,204,213,239 سلطان )بن ربيعان (

 ,206 سلطان الشغار

 ,140,185 سلطان أبا العال

 ,134,140,142,160,165,166,167,168,178,193,255 سلطان بن بجاد

 ,184 سلطان بن جرشان

 ,120,121 جعفر بن سلطانسلطان بن 

 ,221,222,249,250,251 سلطان بن سويط

 ,37 سلطان)بن محمد بن عون أبا نمي( 

 ,172 سلمان بن خليفة

 ,63,91,110,118,119 سلمان بن محمد) بن سعود بن فيصل بن تركي(
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 ,75 سليمان األشقر

 ,231 سليمان الحمد الدعيجي

 ,50 سليمان الرشيد

 ,75 القاضيسليمان الصالح 

 ,127 سليمان الضلعان

 ,147,148 سليمان العنبر

 ,232,233 سليمان القبالن

 ,119 سليمان المحمد البسام

 ,249 سليمان باشا

 ,46 سليمان بن حريول

 ,249 سليمان بن رفادة

 ,42 سليمان بن عبدالرزاق بن زهير

 ,35 سليمان بن يحي بن علي بن عبدهللا بن زامل 

 ,235,239,241,242,243 سنجارة

 ,96,97 سواد بن ركيان

 ,97 سويد بن طويق

 ,194 سويد بن فراج بن طويق

 ,49 سيف الدولة

 ,184 شارع الحشية

 ,252 شارع اللحاوي

 ,206 شارع الوهاب الدماسي

 ,179 شالح بن هدالن

 ,110 شامان )بن فراج المليحي (

 ,234 شبطان الجالسي

 ,178 شبنان )بن حميد (

 ,259 شحم راس

 ,86 شداد الدغيلبي

 ,A1291 186شديد )العبود(+

 ,5 شديد )عبد تركي الهزاني (

 ,204,205,239 شعاع بنت محمد الربيعان

 ,206 شعيل

 ,195 شقير بن فارس الزحاف

 ,136,218 شكري نعمان

 ,228 شالح النجيمي

 ,3,109,146,228,229,231 شالوى

 ,95,113 شلهوب

 ,134,231 شلوي
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 ,97 شليل أبو نجم

 ,200 شليل بن نجم

 ,213,229,230 شليويح

 ,178,200,201,202,203,204,205,208 شليويح )العطاوي (

 ,3,15,17,19,20,22,23,28,69,70,75,77 شمر

 ,78,84,89,91,92,96,102,104,105,106 شمر

 ,108,115,123,124,145,147,149,151,152 شمر

 ,153,154,155,167,188,196,216,220,234 شمر

 ,235,237,238,239.241,242,243,244,245 شمر

 ,251,255,260 شمر

 ,123,220,235 شمر اهل الجزيرة

 ,235 شمر طوقة

 ,191 شمروخ بن حويان

 ,25 شمهليل

 ,214 شهران

 ,60 شيبان

 ,185 شيبان بن ازور الثقفي

 ,139,159,161,209,211 شيباني

 ,145 شيخ المعابدة

 ,75 صالح ال مديفر

 ,85 صالح البسي

 ,92 صالح الحسن ال مهنا

 ,75 صالح الخريدلي )امير المذنب(

 ,94 صالح الزامل السليم

 ,141,143 صالح العبدهلل الفضل

 ,54 صالح العلي السليم

 ,126 صالح الفايز

 ,116 صالح المحسن بن عذل

 ,261 صالح المصلح

 ,260,261 المطلقصالح 

 ,7,8,77,91,102,237 صالح اليحيا

 44,45 صالح بن شلهوب

 ,191 صالح بن عبدهللا اليحيا 

 ,13 صالح بن عبدالمحسن بن علي

 ,234 صالح بن مخضار

 ,214 صاهود بن المي

 ,4,200,207,229 صايل الخراص
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 ,171 صباح الثاني

 ,235,236,251,252 صفوق )الجربا (

 ,252,254 الدين االيوبيصالح 

 ,188 صالل بن بدر بن مرزوق الهيضل

 ,77 صلبي بن مضيان

 ,194 صنات بن حبيليص الشيباني

 20,21 صنقور

 ,178 صنهات )بن حميد (

 27,97,200,207 صنيتان الضيط

 ,208,217 صنيتان الفرم

 ,85,249 صنيتان بن سويط  

 ,161 صنيتان بن قاعد بن نوير 

 ,103 بن فهيد ال عبيدضاري 

 ,211 ضاوي بن مصلح

 ,184,228 ضاوي بن منيس  

 ,243,244 ضبيب )العواجي(

 ,226 ضيدان ) أبو ثنين (

 ,89 ضيدان الرخل الميموني

 ,216 ضيدان العارضي

 ,112,169 ضيدان بن حثلين

 ,200 ضيف هللا )بن شليويح(

 ,109,208,210,298 ضيف هللا الذويبي

 ,27,178,179,188 هللا بن تركي بن حميد )العفار(ضيف 

 ,97 ضيف هللا بن تنيبيك

 ,97,194 ضيف هللا بن رازن 

 ,194 ضيف هللا بن رازي )صحح االسم الى راون(

 ,207,208,212 ضيف هللا بن عميرة

 ,183,184 ضيف هللا بن متروك المرزوقي

 ,212 ضيف هللا بن موهق

 ,15 طارق بن زياد

 ,215 القريفة طامي

 ,227 طريخم )بن ثنيان الغرمول (

 ,228 طريخم بن جريش

 ,194,195 طلحة

 ,204 طلحة )بن عبيدهللا (

 8,34,9 طوسون )طلمس(

 ,234 طي
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 ,96 عاتق الرباب

 ,153 عامر المشورب

 ,35,156,261 عايذ ) قبيلة(

 ,214 عايض بن مدلج

 ,228,229 عايض بن مهرس

 ,204 عائشة )ام المؤمنين( 

 ,260 عائلة الزرقا

 ,206 عباس الشغار

 ,16,17,34 عباس باشا

 ,34 عباس باشا بن احمد طوسون بن محمد علي باشا

 ,194 عباس بن زيد

 ,75 عبدالرحمن الحسين الصالح أبا الخيل

 ,79 عبدالرحمن العبدالعزيز السليم

 ,75 عبدالرحمن العلي السليم

 ,143 عبدالرحمن الفضل

 ,35,44,45 عبدالرحمن بن إبراهيم

 ,97,123 عبدالرحمن بن تركي بن ربيعان

 61,68 عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب

 ,61,68,262 عبدالرحمن بن حمد البسام

 ,112 عبدالرحمن بن سعد البواردي

 ,31,91 عبدالرحمن بن ضبعان

 ,37 السحيميعبدالرحمن بن عبدهللا 

 ,65 عبدالرحمن بن عبدهلل الوهيبي

 ,50 عبدالرحمن بن فيصل بن تركي

 ,259 عبدالرحمن بن مانع

 ,162 عبدالرحمن بن محمد بن داوود

 ,100 عبدالرحمن بن مطرف

 ,75 عبدالعزيز البراهيم السليم

 ,195 عبدالعزيز الحسن

 ,169 عبدالعزيز الدويش

 ,113,115 عبدالعزيز الرباعي

 ( راجع الرشيد) عبدالعزيز الرشيد

 ,71 عبدالعزيز الكليبي

 ,19,38,44,66,74 عبدالعزيز المحمد ال بو عليان

 ,75 عبدالعزيز المحمد القاضي

 ,141 عبدالعزيز المحمد النفيسي

 ,63 عبدالعزيز بن احمد السديري
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 ,35,157 عبدالعزيز بن إبراهيم

 ,54,129,143,165 عبدالعزيز بن سليم

 ,89 عبدالعزيز بن شعالن

 ,75 عبدالعزيز بن صالح ال مهنا

 ,70 عبدالعزيز بن عبدهللا البابطين 

 ,75 عبدالعزيز بن عبدهللا الخنيني

 ,114 عبدالعزيز بن عبدهللا الهزاني

 ,38 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عدوان

 ,75 عبدالعزيز بن عبدهلل ال مهنا

 ,56 بن عمرعبدالعزيز 

 ,32 عبدالعزيز بن عيد

 ,165 عبدالعزيز بن فيصل الدويش

 73,75 عبدالعزيز بن مانع

 ,70 عبدالعزيز بن محمد بن عقيل

 ,73,75 عبدالعزيز بن محمد بن مانع 

 ,156,165,169 عبدالعزيز بن مساعد )بن جلوي(

 ,65 عبدالعزيز بن نعيم

 ,220,235,236 عبدالكريم )الجربا  (

عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
 عبدالوهاب

68, 

 ,75 عبدهللا ) ال حسن أبا الخيل (

 ,39 عبدهللا ) بن محمد بن غانم (

 ,103 عبدهللا ) مملوك سلطان الحمود وقبله لعبدالعزيز(

 ,233,234 عبدهللا )العلي بن حميد ()اللجة(

 ,144 عبدهللا بن دخيل ) رئيس عقيل (

 ,8,9,10,62 بدهللا )بن سعود بن عبدالعزيز(ع

 ,148 عبدهللا )بن متعب(

 ,37 عبدهللا )بن محمد بن عون أبا نمي( 

 ,161,162 عبدهللا البراهيم الجفالي

 ,259 عبدهللا البكيري

 ,171 عبدهللا الثاني

 ,68 عبدهللا الجالس

 ,161,162,231 عبدهللا الجفالي

 ,231 عبدهللا الجفالي 

 ,77,191 عبدهللا الجالوي

 ,13 عبدهللا الحجيالن

 ,148 عبدهللا الذعيت

 ,259 عبدهللا الربع
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 ,75 عبدهللا السليمان الطجل

 ,169 عبدهللا الشريف )عبدهللا بن الحسين(

 ,75 عبدهللا الصالح القاضي 

 ,171 عبدهللا الصباح 

 55,56 عبدهللا الصميط

 30,32,67,68 عبدهللا العبدالرحمن البسام

 ,45 عبدهللا العبدالعزيز ابن دغيثر

 B1465+,172 عبدهللا العبدالمحسن الملحم

 ,259 عبدهللا العثمان ابا الخيل

 ,142,143 عبدهللا العجيري

 ,233 عبدهللا العلي بن حميد )اللجة(

 ,38 عبدهللا الغانم

 ,85 عبدهللا الفارس بن منديل

 ,85 عبدهللا المحمد الربع

 ,185 عبدهللا الهاجري

 ,91,114,126,185 عبدهللا الهزاني

 ,34 عبدهللا الهويش

 ,19,35,37,38,46,50,61 عبدهللا اليحيا السليم

 ,B150775,77,91+,50 عبدهللا اليحيا الصالح

 ,13 عبدهللا أبو خطوة

 ,112,119 عبدهللا أبو يابس

 ,113 عبدهللا أبو يابس

 ,62 المطيريعبدهللا بن بتال 

 ,79,166,168 عبدهللا بن بليهد

 ,8 عبدهللا بن جباص

 ,75 عبدهللا بن جربوع

 ,104 عبدهللا بن جلوي

 ,176 عبدهللا بن حسن الدوسري 

 ,172,173 عبدهللا بن خليفة

 ,37,159,251 عبدهللا بن ربيعة

 ,258 عبدهللا بن رشيد بن محمد بن حسن ال جراح

 ,120 عبدهللا بن سلطان

 ,38,48 عبدهللا بن سليم

 ,9 عبدهللا بن شارخ

 ,169 عبدهللا بن صالح بن عقيل

 ,75 عبدهللا بن صالح بن عيسى

 ,38 عبدهللا بن صخيبر
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 ,232 عبدهللا بن طاسان

 ,107,199 عبدهللا بن عباس

 35,50 عبدهللا بن عبدالرحمن ابابطين

 ,85 عبدهللا بن عبدالرحمن السعود

 ,44 بن عبدالعزيز ال بوعليان عبدهللا

 ,83,214 عبدهللا بن عبدالعزيز العنقري

 ,31,80,87 عبدهللا بن عبداللطيف

 ,31,80,87 عبدهللا بن عبداللطيف ابن الشيخ

 ,67 عبدهللا بن عبدالمحسن

 ,38 عبدهللا بن عرفج 

 ,113 عبدهللا بن عسكر

 ,145 عبدهللا بن عسيالن)شيخ المعابدة(

 ,62 عبدهللا بن علي ) امير ضرما(  

 ,166 عبدهللا بن فاضل

 ,74,151 عبدهللا بن محمد بن بليهد

 ,66 عبدهللا بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن 

 6,68,109,180,198.257 عبدهللا بن محمد بن عون 

 ,117 عبدهللا بن مسعود

 ,62 عبدهللا بن مشاري بن ماضي

 ,139 عبدهللا بن مقيطيب

 ,114,115 عبدهللا بن نادر

 ,59 عبدهللا بن هدلق )الهريفي(

 ,80 عبدالملك بن عبدهللا بن عبداللطيف 

 ,244,256 عبدالملك بن مروان 

 ,123,154,155,234,235,243,245 عبدة )شمر (

 ,74 عبدهلل بن بليهد

 ,203,214,252 عبس

 ,194 عبل مقذل

 ,105 عبيد بن زويمل

 ,139,186 عبيد)العبود(

 ,179 عبيد)بن تركي بن صنهات(

 ,8,222,223 عبيدة

 ,60,63,98,134,138,156 عتبان

 ,63,64,65,67,69,70,77,81,87,89,90,91,95,96 عتيبة

 ,98,104,109,111,112,113,115,116,117 عتيبة

 ,118,119,120,122,123,124,125,126,133,134,138 عتيبة

 ,142,152,153,159,164,167,168,177,178,180,183 عتيبة
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 ,185,187,188,189,190,192,193,195,197 عتيبة

 ,202,203,205,207,208,210,212,215,222,223,228 عتيبة

 ,229,230,231,232,233,255,260 عتيبة

 ,25,122,144,199,232,233 عتيبي

 ,204 عتيبية

 ,261 عتيق المريزيق

 ,184 الراجحيعتيق بن سعد 

 ,108 عثمان ) بن عفان(

 ,260 عثمان البريكان

 ,44 عثمان الجميضي

 ,84 عثمان الراشد

 ,75 عثمان المنصور

 8,11,19 عثمان بن بشر

 ,44 عثمان بن سرور

 ,8,11,19,64 عثمان بن عبدهللا بن بشر

 ,46 عثمان بن منيع

 ,227 عجران بن الشرفي

 ,80 عجالن

 ,228,229 عجير بن مهرس

 ,261 عدنان

 ,249 عدنانيين

 ,167,238 عدوان بن رمال

 ,31 عريبدار

 ,175 عساف

 ,189 عصيمية

 ,97116,117,195 عفاس بن محيا

 ,12 عقاب الذويبي

 ,84 عقاب السدحان

 ,243 عقاب العواجي

 26,67,213 عقاب بن حميد

 18,26,70,178,180 عقاب بن شبنان بن حميد

 ,123,155,234,238 عجلعقاب بن 

 ,26,67,213 عقاب ين حميد

 ,259 عقل الحمودي

 ,220,235 عقيل )الجربا (

 ,42,130,144 عقيل )المغتربون من أهالي نجد (

 ,44 عقيل )من عتيبة(
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 ,220 عقيل الجربا  

 ,222 عقيالن

 ,65,68 علوش بن خالد 

 ,65,68 علوش بن خالد بن حميد

 ,77,214,215 علوى 

 ,107,108 علي )بن ابي طالب(

 ,258 علي )بن زهري(

 ,44 علي )بن عبدالعزيز ال بو عليان(

 ,166 علي )بن عبدهللا بن فاضل(

 ,37 علي )بن محمد بن عون أبا نمي( 

 ,39 علي )بن محمد بن غانم(

 ,258 علي ال سليم

 ,111 علي الجليفي

 ,113 علي الجنيفي

 ,166 علي العايد

 راجع الخياط العبدالرحمن الخياطعلي 

 راجع الخياط علي العبدالرحمن الخياط )الحفيد (

 راجع الخياط علي العبدالرحمن الخياط)المشهور(

 ,75 علي العبدهللا السليم 

 ,75 علي العبدهللا بن حماد

 ,47 علي العليان

 ,69,191,260 علي المحمد

 ,72 علي المحمد بن علي بن حمد بن راشد

 ,247,248 علي النجدي العنزي

 ,63 علي بن إبراهيم بن سويد

 ,17,18 علي بن حطاب )ولد حطاب(

 ,28 علي بن زامل ابن سليم 

 ,51 علي بن سريعة

 ,251 علي بن ضويحي

 ,113 علي بن عريد

 ,66 علي بن محمد الصالح أبا الخيل

 ,70 علي بن مصيص ) أبو مشاري (

 ,30 علي بن مهنا

 ,111 بن ناصر بن قنورعلي 

 ,75 علي وخالد العبدهللا السليم

 ,127 علي وزان

 ,28 علي)بن زامل بن سليم (
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 ,89 عليان بن مخيمر

 ,214 عليق الدويش

 ,126 عمر

 ,28 عمر الحريص

 ,213 عمر المليفت

 ,133 عمر بن ربيعان

 ,158 عمر شاكر

 ,242 عمرو

 ,6,182,203 عمرو بن كلثوم 

 ,6,182 بن كلثوم التغلبيعمرو 

 ,108 عمش الفريد

 ,19,66 عمش بريدة

 ,119 عمعوم

10,14,15,16,19,28,31,50,66,75,85,108,154,164,1 عنزة
74, 

 ,178,197,210,212,213,233,234,237,239,241 عنزة

 ,243,244,246,247,251,252,255,256,259 عنزة

 ,174,219,234,241 عنزي

3,4,16,18,24,25,26,27,29,30,33,34,37,44,50,58,5 عنيبة
9, 

 ,190 عواد بن فالح الذويبي

 ,66,75 عودة ال حسن أبا الخيل

 ,249 عودة أبو تاية 

 ,217,219 عوف

 37,70 عون )بن محمد بن عون أبا نمي( 

 ,258,259 عويمر

 ,238 عياد بن نهير

 ,102 عيادة بن زويمل

 ,190 عياض بن شبرمة

 ,75 عيال الخرب 

 ,206 عيد الشغار

 ,260 عيد الفارس

 ,172,173,174,175 عيسى بن علي )ال خليفة (

 ,13 عيسى بن علي

 ,255 غازي الوهاب

 ,232 غازي بن ضبعان

 ,19 غازي بن ضبيان 

 ,144 غازي بن محمد بن صالح الحارث
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 ,148 غاطي)بن سليمان العنبر(

 ,200 غالب ال أبو خشيم

 ,130,131 غالب باشا

 ,121,122,123,124,226 غالب بن لؤي

 ,112 غالب بن ناصر

 ,222,230,249 غامد

 ,181 غانم  المزيد

 ,256,257 غانم المزيد الحميد

 ,217 غانم بن مضيان

 ,126 غبيوي

 راجع محمد بن سعود بن فيصل )غزاالن( غزاالن

 ,145 غزاي بن محمد بن صالح الحارث

 ,235 بن رمالغصبان 

 ,238 غضبان )الرماالت(

 ,75 غضى

 ,209 غطفان

 ,258,259 غنام )بن زهري(

 ,215 غنيم بن شبالن

 ,127 غيث 

 ,105 فاجر بن دغداش

 ,97,120,138 فاجر بن شليويح

 ,26,27 فاران بن حثلين

 ,97,195 فارس الزحاف

 ,211 فارس بن سحمان

 ,4 فارع بن شليويح

 ,224 مسفرفالح بن 

 ,205,215,220,221,222 فجحان الفراوي 

 ,235,236 فجحان الفراوي 

 ,259 فحال ) المشرف ( 

 ,227 فدغوش بن شوية

 ,226 فراج )الدويدير(

 ,110 فراج المليحي السبيعي

 ,194 فراج بن طوين

 ,47,132 فرعون

 ,257 فريان

 ,123 فشل التمياط

 39,40 فالح بن حثلين
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 ,195 الحمدفهد 

 ,25 فهد الراشد الغفيلي

 ,11 فهد الصييفي

 ,143 فهد العبدالكريم العقيلي

 ,106 فهد العبدهللا المهنا

 ,62 فهد بن دغيثر

 63,110,114,115,118,91,119 فهد بن سعد السعود )العرافة(

 ,63 فهد بن سعد بن سدحان

 ,70 فهد بن سلطان 

 ,70 فهد بن سويلم

 ,66 صنيتانفهد بن 

 ,79,112,169 فهد بن عبدهللا بن جلوي

 ,70 فهد بن غشيان

 ,117,118 فهد بن معمر

 ,59 فهد بن مقرن

 ,242 فهيد

 ,91 فهيد السبهان

 ,176 فواز السهلي

 ,225 فواز بن محمل

 ,258 فوزان بن حيدان بن حسن

 ,138 فوزان بن هزاع الحارثي

 ,214 فيحان بن زريبان

 ,142,143 بن ناصر بن محيافيحان 

 ,123 فيصل الحدب الجربا

 ,131,135,136 فيصل بن الحسين بن علي

 ,104,145,148,162,164,165,167,168,169,204,255 فيصل )بن سلطان ( الدويش

 ,184 فيصل الصفرا

 ,51 فيصل المرضف

 ,78 فيصل بن وطبان الدويش

 ,165 فيصل وجعان الراس

 ,114,115,185 قاسم بن ثاني

 ,217 قاسم بويدي

 ,201,202 قاعد بن جرشان

 ,233 قبالن )والد  سليمان القبالن (

 ,154,249,261 قبيلة بني صخر

3,4,8,10,13,31,39,40,41,43,44,50,63,68,77,79,86 قحطان
, 

 ,87,115,138,142,145,179,180,182,183,188 قحطان
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 ,190,195,203,205,213,222,223,224,249 قحطان

 ,260,261 قحطان

 ,115,222,223 قحطاني

 ,229,234 قحطانية

 ,2,214,7 قريش

 ,249 قضاعة

 ,47 قعدان المطيري

 ,193 قليل بن عايد

 ,141 قيرون الدهلوي

 ,131 كامل بيه

 ,177 كرزان

 ,16,205,250 كروش )حصان (

 12,41,82 كسرى

 ,185 كعب

 ,1 كعب بن مالك االنصاري

 ,222 كلب )بادية السماوة(

 ,222 كهالن

 ,257 البيش

 ,219 الفي العوفي

 ,222 لخم

 ,97 لطاس الضيط 

 ,214 لهاب بن المي

 ,31 لولوة بنت مهنا الصالح ال أبا الخيل

 ,26 ليل المتلقم

 ,170 ليلى االخيلية

 ,241,242 ماجد الحثربي

 ,215 ماجد أبو شويربات

 ,139 ماجد بن فهيد الشيباني

 ,87,217 ماجد بن مضيان

 ,97,200 مارق بن صنيتان الضيط

 ,200 ماعز

 ,157 مالك بن نويرة

 ,260 مانع الجديعي

 ,241 مانع الهربيد

 ,236,249,251 مانع بن سويط

 ,8 مانع بن كدم 

 ,217 مانع بن مريخان
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 ,8 مانع بن وحير العجمي

   مبارك   

 ,242,243,244,245 مبارك التبيناوي

 ,29,262 مبارك المساعد

 ,51 مبارك بن روية

 ,96 متروك بن  سداح بن محيا 

 ,81 مثعي بن هدبا 

 ,249 مثقال بن فايز

 ,62 مجاهد بن محمد ) امير الزلفي (

 ,119,225 مجري بن همالن

 ,119 مجهار اليامي

 ,10,239 مجول الدريعي

 ,215 محارب السور

 ,30 محسن الشويب

 ,188 محسن بن بدر بن مرزوق الهيضل

 ,77 محسن بن زريبان

 ,168 محسن بن شاهين

 ,214 محسن بن عثمان الهزاني

 ,132,160 محسن بن منصور

 ,206 محماس الشغار

 ,7,111 محمد ) بن عبدالوهاب(

 ,226 محمد )الدويدير(

 ,25 محمد )بن سحلي بن سقيان(

 ,213 )بن فيصل الدويش(محمد 

 ,69 محمد احمد

 ,104 محمد ال عبدالمحسن السديري

 ,76 محمد ال عمر ال سليم

 ,164,165 محمد البازعي

 9,11 محمد البدري الهتيمي

 ,47,89 محمد الجريفاني

 ,173 محمد الحسن أبو عاشة

 ,84 محمد الراشد

 ,197 محمد الرعوجي

 ,260 محمد السعيد

 ,206 الشغارمحمد 

 ,171 محمد الصباح 

 ,83 محمد الصويغ
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 ,158 محمد الطويل

 21,22,46,51,53,55,56,57,58 محمد العبدهللا القاضي

 ,38 محمد العبدالمحسن )اخو عبدهللا الغانم(

 ,194 محمد العبود

 ,163 محمد العجاجي

 ,260 محمد العميريني

 ,75 محمد العودة أبا الخيل

 ,100,124,148,154,156 محمد العوني

 ,259 محمد العيسى

 ,260 محمد الغانم ال بو عليان

 ,100,124,148,154,156 محمد القضا

 ,259 محمد اللبان

 ,45 محمد المصاريع

 ,75 محمد الناصر العماري

 ,19 محمد الناصر المطوع

 ,127 محمد بن احمد السديري

 ,259 محمد بن الحميدي الدويش

 ,75 حسن الباهليمحمد بن 

 ,95 محمد بن حشيفان

 50,63 محمد بن حوكة

 ,71 محمد بن خير هلل

 ,65 محمد بن دليم

 ,77 محمد بن دهيمان

 ,190 محمد بن ربيعان

 ,179 محمد بن روق 

 ,222 محمد بن زامل بن عمر

 ,9 محمد بن سابل

 ,25,78 محمد بن سقيان

 ,26,63 محمد بن سليم

 ,104 محمد بن شريدة

 ,109 محمد بن صالح ال حارث

 ,25,78 محمد بن صالح الحارث

 ,161 محمد بن صعيبان

 ,104 محمد بن طالل

 ,109,145 محمد بن عامر

 ,145 محمد بن عايض بن مرعي

 ,164 محمد )ابن الملك( عبدالعزيز
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 ,70 محمد بن عبدالعزيز بن حسين

 ,65 محمد بن عبدهللا أبو مانع الوهيبي التميمي

 ,70 محمد بن عبدهللا بن ثنيان

 ,67 محمد بن عبدهللا بن عرفج

 ,65 محمد بن عبيد العبود

 ,61 محمد بن عون

 ,67 محمد بن عياف 

 ,7,111 محمد بن غاصب

 ,139 محمد بن غانم

 ,37 محمد بن غنام

 ,70 محمد بن فهيد

 ,184 محمد بن فوزان

 ,184,227 محمد بن ناصر الشغار

 ,197 محمد بن هادي 

 8,26,50,51,62,65,66,77,96,112,113 محمد بن هندي )بن حميد(

 ,117,177,178,180,182,183,184 محمد بن هندي بن حميد

 ,185,189,191,192 محمد بن هندي بن حميد

 ,206,220,222 محمد بن هندي بن حميد

 ,7,135 محمد رشاد الخامس

 ,259 محمد علي القريفة

 ,34 ناصرمحمد 

 ,172 محمد)الخليفة(

 25,89,188,229 مخلد القثامي

 ,203 مدوخ بن تنيبيك

 ,164 مذكر بن حمد

 ,142 مذكر بن فارس بن حشر

مذكر بن يام بن رافع بن خيوان بن همدان بن مالك 
 بن جشم

39, 

 ,41 مرزوقي

 ,193 مرشد

 ,28 مزنة

 ,61 مساعد الظفيري

 ,83 مساعد بن سويلم

 ,260 مساعد بن عبدالمنعم 

 ,140 مسفر بن سمران الدهاسي

 ,220,235 مسلط )الجربا (

 ,184,228 مسلط البعاج

 37,62,63,65,67,68,77,121,202,203,204,213,239 مسلط بن محمد بن ربيعان
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 ,238 مسند الربع

 ,83 مشاري العنقري

 ,54,186,187 مشاري بن علي بن مصيص

 ,225 مشاري بن ناصر

 ,144 مشرف بن راجح بن فواز

 ,208 مشعان أبا الخيل

 ,246 مشعان بن مغيلث بن هذال

 ,248 مشعان بن هذال

 59,61 مشعل الغويري

 ,116 مشقوق الخلف

 ,238 مشل التمياط

 ,81 مشلح بن هدبا

 ,244 مصعب بن الزبير

 ,211,212 مصلح بن مسيفر 

 ,96,97,108 مصيحة ) ناقة الملك عبدالعزيز(

 ,167 مضاوي

 ,204 مطلق )الجربا (

 ,220,235,236,252 مطلق االزيمع

 ,192 مطلق الجبر

 ,235 مطلق الجبعا المطيري 

 ,31,33 مطلق الديدب

 ,38 مطلق بن عبدالرحمن السحيمي )مطلق الضرير(

 ,231,232 مطلق بن عسير 

 ,123,235,239 مطني بن شريم

 ,112,206 مطوع نفي

 ,38,105,109,111,112,115,123,124,145 مطير

 ,154,164,169,178,179,180,187 مطير

 ,188,190,203,206,209,212,214 مطير

 ,215,216,220,221,222,223,231,232,235,238 مطير

 ,214 مطير االسفلين

 ,260 مطير الجاسر

 ,98 مطير الصعبة

 ,214 مطير العلوين

 ,34,69,78,105,109,111,190,209 مطير بني عبدهللا

 ,197 مطيرة

 ,175.232,233 مطيري

 ,107,108,126 معاوية )بن ابي سفيان (
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 ,213 معتق )حزم معتق(

 ,164,168 معجب الغيداني

 ,232 مغلث بن عنيزان

 ,241,242 مفوز الحثربي

 ,194,229,230 مقبول بن هريس

 ,8 مقرن بن حسين بن مشاري بن سعود

 ,17,18 مقعد

 ,178 مقعد ) بن دحيم بن هندي بن حميد(

 ,168,169 مقعد )الدهينة(

 ,235 ملبس بن جبرين

 ,231 ملوح

 ,104 مليح الحميداني

 ,230 مناحي الطر 

 ,60,133,185,187,188,189 مناحي الهيضل

 ,121 مناحي بن غريب

 ,168 مناحي بن هليمة

 ,178 منصر بن مقعد

 ,180 ( منصور )من الدهسة

 ,259 منصور الصالح

 ,75 منصور العبوش

 ,75 منصور الغانم 

 ,10 منصور بن شارخ

 ,62 منصور بن شافي بن منيخر

 ,102 منقرة 

 ,234 منكر

 ,152 منيع القعود

 ,156 مهدي ابوشرين

 ,213 مهدي بن فتنان

 45,50,65,66,73 مهنا الصالح

 ,55 موسى الجريد

 ,132 موسى عليه السالم

 ,102,103 موضي العبيد

 ,123,154 مياح الشالقي

 ,209,210,214 ميمون

 ,226 ناصر الدويدير

 ,134 ناصر )بن منصور( بعيجان

 ,83 ناصر البقعاوي

 ,246,250 ناصر الحمد العبداللطيف

 ,206 ناصر الشغار

 ,140 ناصر العقيلي

 ,75 ناصر العوهلي

 ,62 ناصر بن جبر
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 ,64 بن ثامر بن سعدون ناصر بن راشد

 ,64 ناصر بن سويدان

 ,37 ناصر بن عبدهللا السحيمي

 ,186 ناصر بن عقيل

 ,140 ناصر بن عمر 

 ,195 ناصر بن محيا

 ,138 ناصر بن مشاري بن ناصر

 ,75 ناصر العجاجي 

 ,191 نافل بن غميض

 ,191 ناكف بن ثعلي

 ,49 نامي بن ثعلي 

 ,215 نامي بن حجي

 ,214 ناهس

 ,152 ناهس بن فاجر الذويبي

 ,228 ناهض )ال عايش(

 ,22,62 نايف )بن طالل (

نايف بن شقير بن محمد بن فيصل بن وطبان 
 الدويش

78, 

 ,121 نايف بن مجري بن همالن

 ,70,215 نايف بن هذال بن مصيص

 ,258 نبهان

 ,122,123,140,185,186 نجر بن حجنة 

 ,259 نجيد

 ,238 جبريننخيالن بن 

 ,123,154,235,238 ندى بن نهير

 ,104 نغيش )  لقب امير بريدة محمد العبدهللا المهنا(

 ,238,239 نمر الوضيحي

 ,77 نمر بن برغش بن طوالة

 ,233 نمش بن درعان الديحاني

 ,241 نهار)الهربيد(

 ,88 نوار )بن هميالن(

 ,187 نوار بن عروين

 ,245 نواف )بن عقاب العواجي(

 ,155 نواف بن النوري الشعالن

 ,121 نوديس )لقب راجح ين محمد(

 ,92,132 نورة العبدالرحمن

 ,228 نويهض ال عايش

 ,215 هابس بن رفاعي بن عشوان
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 ,8 هادي بن قرملة

 ,215 هارون الرشيد

 ,123 هايس بن جبرين

 ,123,235 هايس بن جبرين 

 ,243,344 هايص القعيط )هايس(

 ,215 الفغم هايف

 ,11 هبا

 ,249 هتمان

 ,3,28,70,104,105,111,209,211,215 هتيم

 ,252,253 هتيم 

 ,231 هديان بن حنيتم

 ,65,86,87,88,89,90,152,187,207 هذال الشيباني

 ,209,210 هذال الشيباني

 ,61,215 هذال بن مصيص

 ,100 هذلول) المقرن(

 ,182 هذلي

 ,78 هزاع البراق

 ,150 بن عبدالملكهشام 

 ,88 هالل بن مصلح

 ,89 هليل بن غالب

 ,39,222 همدان

 ,88 هميالن بن فهيد

 ,168 هندي الذويبي

 ,178 هندي بن حميد 

 ,200 هندي بن صنيتان الضيط

 ,25 هنيمي

 ,153,177,185.192,193,195,198,258 هوازن

 ,222 هود ) عليه السالم (

 ,178 (هوصان )بن سلطان بن بجاد 

 ,193 هوصان الفرد

 ,144 هوصان المقاطي العتيبي)وزير الشريف عبدهللا( 

 ,243,244 هيفا )الشمرية (

 ,227 وازع

 ,15,20,65 وايل

 ,171,246 وائلية

 ,226 وبدان )أبو ثنين (

 ,19,165 وجعان الراس

 ,86,87 وديد الجالوي )الشيباني(

 ,243 ولد سليمان

 ,75 ولد سليمان المحمد بن سليم 

 ,123 ولد شبيب )نجر بن حجنة (

 ,186 ولد علي ) مشاري بن علي بن مصيص(

 ,243 ولد علي من قبائل عنزة (
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 ,119 وهيب باشا

 ,222 يافع

 ,51,223,27,119 يام

 ,104 يحي األطرش

 ,19,20,38,48 يحي السليم

 ,12 يحي بن خالد البرمكي

 ,127 يحي ثابت

 ,222 يعرب بن قحطان

 ,227 يماني

 ,171 يوسف القناعي

 


